… dan begin ik nu dus met de jaarrede.
De Algemene Leden Vergadering gaat dit jaar vrijwel helemaal over de toekomst van onze
vereniging, de LVGO. In deze jaarrede gaat het nog even over het verleden, over een aantal zaken uit
het recente verleden die we willen aanpakken.
Niet om daarover te gaan zitten somberen, maar om ons actief en positief te kunnen verdiepen in
een nieuw te ontwikkelen koers naar die toekomst.
Omdat de koerswijziging die wij voor ogen hebben wat ons betreft in dit verenigingsjaar zal worden
ingezet wordt 2014 een belangrijk jaar.
Maar eerst een stapje terug…
Inderdaad zijn we, zoals u in het afgelopen jaar regelmatig in Wijzer Wonen hebt kunnen lezen, als
bestuur, een tijd lang nogal somber gestemd geweest over de “toekomstbestendigheid” van de
LVGO.
Die somberheid had veel te maken met het functioneren van de LVGO als vereniging zoals wij dat
zagen. De manier waarop we dat in Wijzer Wonen communiceerden bracht sommige leden ertoe te
denken dat wij van plan zouden zijn om de vereniging op te heffen. Nou, dat waren, en zijn we niet
van plan!
In deze jaarrede wil ik een aantal punten noemen - noem ze maar pijnpunten - die we in de
ontwikkeling van het beleidsplan als verbeterpunt hebben meegenomen. Hopelijk herkent u die in
ons beleidsplan wat het centrale thema zal vormen van deze algemene ledenvergadering.
•

In de eerste plaats noem ik het bestuur.
Elke vereniging heeft een bestuur nodig wat zich gedragen weet door haar leden.
Dat geldt voor onze leden (de woongroepen/woongemeenschappen) zelf, maar natuurlijk
ook voor de LVGO als geheel.
Doordat we een klein bestuur zijn met veel taken die door te weinig mensen worden
uitgevoerd ontstond bij ons in de afgelopen jaren het gevoel dat we eigenlijk alleen nog bezig
waren “het schip drijvende te houden…”. Dat was, zoals gezegd, een gevoel, maar toch…

•

Dat brengt me op het tweede punt.
Een moeilijk punt moet ik eerlijk zeggen. En ook een hard en misschien ook confronterend
punt. Ik heb het over het door ons gevoelde gebrek aan betrokkenheid van veel van onze
leden.
Daarmee wil ik zeker niet iedereen over één kam scheren; er zijn gelukkig ook andere leden…
Leden die zich actief inzetten om hun woongroep tot een succes te maken. Mensen die dat
met volle inzet en enthousiasme doen.
Dat maakt het wonen in een woongroep goed, en de moeite waard. Maar er is méér. Onze
woonvorm verdient ook meer. Is het waard om niet alleen naar binnen te kijken, maar ook
om de wereld buiten ons, de samenleving, te vertellen en te laten zien wat het mooie, goede
en, jazeker, ook nuttige is van die woonvorm van ons…

Dat is namelijk óók een taak van de LVGO. Daar proberen wij, als bestuur veel aan te doen.
Dat doen we met passie en inzet. Maar dat kunnen we niet alleen; ook daar hebben we onze
leden bij nodig.
Daarom ook breng ik dit (namens ons bestuur) ter sprake, niet om te klagen of om kritiek te
uiten, maar vooral omdat gebrek aan betrokkenheid slecht is voor de vereniging als geheel!
Juist dáárom moet het, willen we door kunnen, wel besproken worden.
En dat heeft alles te maken met ònze taakopvatting en betrokkenheid als landelijk bestuur.
Ziet u dit punt maar als een weergave van het gevoel waar ik het in het vorige punt over had.
Let wel, dat doen we niet eens omdat wij vinden dat ons bestuur te klein is of omdat we geen
nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Daarmee zijn we druk bezig.
Waar het ons vooral om gaat is dat we onze vereniging willen versterken en verbeteren.
We vinden dat, uitgerekend in een vereniging die zich “Landelijke Vereniging
Gemeenschappelijk wonen van Ouderen” noemt, enig gevoel van saamhorigheid en
betrokkenheid niet mag en kan ontbreken.
We willen bij dit alles uitdrukkelijk niet naar onze leden wijzen als veroorzakers van het
probleem. Ook als bestuur willen we weten wat wij misschien verkeerd doen, of we het niet
goed genoeg doen, of we het beter moeten doen.
En precies dàt is de belangrijkste reden waarom we vorig jaar een ledenenquête hebben
gehouden. Adrie en Peter, redactieleden van ons blad, hebben heel veel werk verzet bij het
uitwerken ervan. De conclusies uit de enquête vormden voor het bestuur een belangrijk
richtsnoer bij het maken van ons nieuwe beleids- en actieplan voor de komende twee jaar.
•

In de derde plaats spelen de financiën natuurlijk een belangrijke rol.
In de eerste 20 jaar van ons bestaan leek het allemaal voorspoedig te gaan.
Dankzij subsidies leek voor de LVGO het “kostje” als belangenbehartiger voor het
gemeenschappelijk wonen van ouderen gekocht...
We konden ons een vaste plek, een kantoor, veroorloven.
Ook konden we (al dan niet parttime) betaalde medewerkers in dienst hebben die (onder
verantwoordelijkheid van het bestuur) konden functioneren als spil en beleidsondersteuner.
We hadden dus ‘vaste’ krachten die meehielpen stabiliteit te bieden aan een organisatie die
verder louter draait op vrijwilligers.
Sedert de jaren 2004 - 2006, eigenlijk vanaf het moment van het vrij abrupt stoppen van de
subsidie, werd dat allemaal anders.
Vaste medewerkers konden niet meer betaald worden en het bestaan van een kantoor werd
steeds marginaler.

Het laatste “kantoor” wat we hadden was eigenlijk niet eens meer een echt kantoor, maar
een werkplek in een ruimte die we moesten delen met anderen van buiten onze vereniging,
hoofdzakelijk ZZPers.
Niet echt een slechte ruimte (en niet te duur) maar, vinden wij, niet geschikt als centraal
ontmoetingspunt voor een vereniging en haar leden.
•

Ten vierde is daar de vereniging als ‘bestuursorganisatie’.
In onze eerste 20 jaar bestond de LVGO organisatorisch uit meerdere ‘bestuurslagen’. Er was,
behalve een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur, nog een ‘raad van afgevaardigden’.
Verder was de LVGO onderverdeeld in regio’s (ruwweg min of meer samenvallend met de
provinciegrenzen) die elk weer een eigen regiobestuur hadden.
Zonder daarmee de visie van onze voorgangers te willen bekritiseren moeten we vaststellen
dat de “bestuurbaarheid” van de organisatie niet gebaat blijkt bij zo’n ingewikkelde
structuur.
Dat werkt, zo ervaren wij dagelijks, alleen wanneer je als vereniging kunt beschikken over
een ‘stuwmeer’ van mensen die zich structureel en op afroep willen inzetten voor de
vereniging (vrijwilligers dus).
Misschien was dat stuwmeer er in het begin wel, maar gaandeweg is het aantal beschikbare
vrijwilligers in onze doelgroep sterk afgenomen.

De LVGO als vereniging staat natuurlijk niet op zichzelf.
We hebben ook te maken met de wereld om ons heen, de samenleving of de maatschappij.
Daarbinnen hebben wij, als woonvorm die er mag zijn, veel te maken met (in willekeurige volgorde)
de banken, landelijke overheid, politiek, zorginstellingen, woningcorporaties, provincies, gemeentes,
enzovoorts, enzovoorts.
Al die instanties hebben invloed op ons bestaan als vereniging.
En we hebben ze ook nodig.
Maar daarnaast zou het mooi zijn als die invloed ook wederzijds was. Als het omgekeerde ook waar
is, als dus de maatschappij ons ook nodig heeft.
Wel, geloof het of niet, dat is ook zo.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de invloed die wij, óók als ouderen, kunnen uitoefenen wel
eens verrassend veel groter zou kunnen zijn dan we soms durven te denken.
Alleen gaat dat niet vanzelf. Daar gaan we wat aan doen en dat is dan ook het begin van de koers die
we willen uitzetten.
We kunnen, als organisatie, niet achterover leunen en wachten totdat “het” ons aangereikt wordt.
De ontwikkelingen, vooral die op de gebieden van de woningmarkt, huurbeleid en de veranderingen

in de zorg lijken stevig in te hakken op het ontwikkelen van nieuwe woon- en
samenwerkingsvormen.
Daar moeten we voor aan de slag. Sterker nog, daar zijn we ook al mee aan de slag! Uw steun
(moreel of fysiek), betrokkenheid, instemming kan ons flink vooruit helpen.
Doen?
Ik wens u en ons een vruchtbare, positieve en opbouwende Algemene Leden Vergadering toe.
Simon Zwart, secretaris

