
 
 
 
Jaarverslag over 2020 
 
 
We hebben afscheid genomen van 2020, een jaar dat door de uitbraak van Covid-19 
een zeer onverwachte wending aan ons bestaan heeft gegeven. Ons sociale leven 
leed eronder de economie en alles wat ons dierbaar is, kwam tot stilstand. 
De samenleving kwam onder grote druk te staan en naarmate het virus harder om 
zich heen greep, groeide de ongerustheid en werd veel leed geleden onder 
organisaties, families en gezinnen als dierbaren door het virus werden getroffen. 
 
Dat Covid-19 zijn sporen heeft getrokken hebben ook de leden van de VHVO aan 
den lijve ondervonden. De twijfel sloeg toe, waardoor veel afgesproken activiteiten 
onder druk kwamen te staan. Ook onze bijeenkomsten moesten worden 
geannuleerd, waardoor we in 2020 maar 1 bijeenkomst hebben kunnen laten 
doorgaan. 
 
Op 3 maart hebben we formeel afscheid genomen van onze oud-voorzitter,  
Cees van Vliet, die bij deze gelegenheid door de Burgemeester werd verrast op een 
Erespeld van de Gemeente Oisterwijk. Het bestuur heeft in de zomer informeel 
afscheid genomen van Cees tijdens een lunchbijeenkomst.  
 
In 2020 heeft het bestuur 8 keer vergaderd ten huize van één van de bestuursleden. 
Er is dit jaar kennismakend gesproken met vertegenwoordigers van het Senioren 
Kennis Netwerk (SKN), met het bestuur van VSO en met Karin en Eric Rentmeester 
van Mentorhulp Oisterwijk, om te zien wat onze organisaties voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 
Er waren twee Themabijeenkomsten gepland, nl. “Signaleren van sociale problemen” 
en “LHBTI+”, waarvoor het bestuur voorbereidende besprekingen heeft gevoerd met 
externe instanties als ContourdeTwern en het COC. Helaas moesten beide 
Themabijeenkomsten worden afgelast. Ze worden nu opnieuw gepland voor de 
tweede helft van 2021. 
 
Op eerder initiatief van het bestuur van de VHVO is, in samenwerking met de 
gemeente Oisterwijk, een digitale sociale kaart ontwikkeld. In de loop van dit jaar is, 
dankzij de inzet van Cees van Vliet en Harm Horlings van de VHVO, de website 
www.wegwijsinoisterwijk.nl gerealiseerd. 
 
Aan het eind van het jaar is het VHVO Beleidsplan 2021-2025 digitaal aan de leden 
voorgelegd en goedgekeurd. 
 
Ruim voor de Gemeenteraadsverkiezingen heeft de VHVO een brief naar alle 
deelnemende politieke partijen gestuurd waarin een aantal belangrijke kwesties 
inzake Welzijn en Zorg onder de aandacht zijn gebracht. De VHVO heeft de partijen 
gevraagd deze punten op te willen nemen in hun verkiezingsprogramma.  



 
Na het vertrek van Cees van Vliet is het bestuur als volgt samengesteld:  
Wil Jaegers, voorzitter, Rea Bergmans-Snels, secretaris, Harm Horlings, 
penningmeester, Moniek Verhof, bestuurslid 
 
 
Als een jaar op zijn eind loopt, breekt de tijd aan van goede wensen en terugblikken 
op wat is geweest. Wat Covid-19 ons heeft geleerd, is dat het uiten van wensen een 
betrekkelijk karakter heeft door de onvoorspelbaarheid van het moment. Toch willen 
wij ons allen voor het jaar 2021 al het goede toewensen en de hoop uitspreken dat 
we bevrijd worden van het juk van het virus. En dat onze 3 geplande Contact- en 
Themabijeenkomsten weer doorgang kunnen vinden. 
 
 
 
Bestuur VHVO, januari 2021 


