
Haalt de LVGO 2014? 
 
De LVGO is opgericht in 1984, dus voor komend jaar staat 
er een jubileum aan te komen. Normaal gesproken reden 
voor 'n feestje, nietwaar?  
Toch is dat maar de vraag. 
Niet dat wij (dat is: het huidige bestuur) wars zouden zijn 
van feestjes. 
Integendeel. 
Maar er is één noodzakelijke voorwaarde: de jubilaris moet dan wél in leven zijn! 
 
En daar zit momenteel het probleem bij de LVGO. 
Onze vereniging is een vrijwilligersorganisatie, dus voor én door vrijwilligers gerund. 
Ooit hadden we subsidie, en daarmee een betaalde kantoorkracht, maar ook toen werd de 
vereniging gerund door vrijwilligers. 
En dat is nog steeds zo; ook wij, het bestuur, zijn gewoon vrijwilligers uit en voor de vereniging. 
 
In afgelopen nummers van Wijzer Wonen heeft u uit en te na kunnen lezen dat we dringend 
behoefte hebben aan versterking. Er zijn nu 3 (drie) bestuursleden, en minstens 1 'harde' vacature, 
die van voorzitter. Maar ook met 4 zouden we duidelijk meer werk hebben dan we aankunnen. 
Daarnaast is er alleen nog het team van de redactie van dit prachtige blad, waar onze 
bestuurssecretaris overigens óók nog deel van uitmaakt. Een redactie die, laat dat vooral gezegd 
zijn, heel enthousiast en kundig veel werk verzet om steeds weer dit mooie blad bij u op de mat te 
krijgen. 
Maar het blijft te weinig...  HET BLIJFT TE WEINIG! 
Juist nu, in deze politiek woelige tijden waarin er op senioren steeds meer afkomt, waarin een 
steeds groeiend beroep wordt gedaan op onze eigen kracht, ons eigen organisatietalent, onze 
eigen reserves en achtervangmogelijkheden, juist in deze tijd moeten de mogelijkheden en kansen 
van het gemeenschappelijk wonen met kracht onder de aandacht worden gebracht. Met verve bij 
de politiek verantwoordelijken en de besluitvormers worden bepleit. De maatschappelijke 
relevantie van het gemeenschappelijk wonen wordt de komende jaren steeds groter, ja zelfs voor 
een groeiend aantal senioren de enige uitweg. Ons pakket met belangrijk werk groeit, en zal nog 
wel even blijven groeien! 
En voor deze belangrijke taak hebben we al een poos te weinig slagkracht, te weinig menskracht. 
Is het werkelijk zo dat er binnen deze grote vereniging, met honderden woongroepen die lid zijn 
én met nog vele individuele leden, in totaal enkele duizenden mensen, NIEMAND is die beschikt 
over de nodige talenten en vaardigheden om dit soort werk te doen, en die ook zin en tijd heeft? 
Daarom heeft het bestuur besloten om een aantal vragen maar eens expliciet aan u voor te 
leggen. 
In de komende maanden wordt een grote enquête klaargemaakt en aan iedereen toegestuurd. 
Daarin zullen vragen staan als: 

• Wat verwacht u / uw woongroep / uw initiatiefgroep van de LVGO? 
• En wat kan de LVGO van uw kant verwachten in de zin van speciale kennis, expertise, 

ervaring ed.? 
• Wat moeten de komende tijd de speerpunten van handelen zijn, waar liggen de belangen? 
• Of vallen we terug op de achterlijn van alleen maar informatiepunt zijn, en niet meer 

belangenbehartiger? 
• Op welke terreinen moeten wij als LVGO actief zijn, en hóe dan? 
• En natuurlijk: bent ú in staat en bereid daaraan bij te dragen? 
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In het komend najaar, nog vóór de feestdagen, zal 
deze enquête worden rondgestuurd. Aan alle 
lidgroepen en lid-initiatiefgroepen, aan alle individuele 
leden, aan alle overige organisaties en personen die 
bij de LVGO betrokken zijn. 
De enquêteformulieren zullen worden verzonden naar 
alle bij de LVGO bekende adressen. Geen formulieren 
ontvangen of te weinig? Geen nood, even kopiëren, 
en iedereen kan zijn/haar eigen antwoorden insturen. 
Vanaf het moment van verzending van de enquête kan 
deze ook via de LVGO website worden ingevuld (mits 

u ingelogd bent in het ledengedeelte van de site). 
 
Ik roep iedereen op om nu al te gaan nadenken, te gaan praten met elkaar, zich te gaan bezinnen, 
discussie aan te gaan, enz. over deze thema's. 
Zodat we aan het einde van het jaar een mooie respons terugkrijgen van u, van de leden van de 
vereniging, over HOE GAAN WE VERDER?  
En dàn hebben we als LVGO een kans dat we in de ALV van volgend jaar april reden hebben voor 
een feestje. 
Niet alleen vanwege het feit dat we dan 30 jaar bestaan, maar vooràl vanwege het feit dat we dan 
kunnen blijven bestaan en niet als enige agendapunt hebben: het opheffen van de vereniging... 
ALLEEN MÈT ELKAAR KUNNEN WE DIT BLIJVEN DOEN! DOE MEE! 
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