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Veel van wat we willen en kunnen gaan doen in 2021 hangt af van wanneer we weer open kunnen en 
welke beperkende maatregelen dan nog gelden. Dat betekent dat veel nadruk dit jaar zal liggen op 
een “herstart”. Daarbij staat steeds de gezondheid van onze leden in een daarvoor veilige omgeving 
voorop. 
 
Activiteiten 
We zijn voornemens in september -ervan uitgaande dat na de zomer de beperkende maatregelen 
zijn opgeheven- groots de start van een nieuw verenigingsjaar te vieren. Dat willen we doen met een 
feest in en om De Ontmoeting waarvoor dan ook de bewoners uit de directe omgeving worden 
uitgenodigd. De pandemie heeft veel impact gehad op het dagelijkse leven van onze leden. We willen 
daaraan aandacht geven, bijvoorbeeld binnen Zingeving.  We zorgen ervoor dat de programmering 
van evenementen, lezingen, zondagmiddaginlopen, workshops (zoals Pensioen in zicht in Rosmalen) 
etc. zover is voorbereid dat we daar meteen mee kunnen starten na opheffing van de lockdown. Ook 
geven we de clubs op basis van het -zo nodig bijgestelde- protocol weer alle ruimte zodra dat 
toegestaan is. Net als in 2020 gaan we proberen om De Ontmoeting -bij voldoende animo van de 
kant van de clubs- ook in de zomermaanden open te houden. 
 
In dit jaar zal het vooral gaan om het opstarten van de bestaande activiteiten van clubs en HEVO zelf. 
Sommige clubs hebben door de langdurige sluiting te maken met terugloop van deelnemers. Na 
opheffing van de lockdown zal moeten blijken of ze, al dan niet in een andere vorm, weer kunnen 
terugkeren op het niveau van voor de pandemie. De activiteitencommissie ondersteunt hen daarbij. 
Later in het jaar zullen we ons pas weer kunnen richten op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.  
 
We zijn gestart met het aanbieden van digitale activiteiten zoals de inleiding van Wim Daniëls. We 
gaan daarmee -los van een lockdown- verder, naast of in combinatie met de fysieke activiteiten in De 
Ontmoeting. Op die manier willen we ook leden die minder mobiel zijn maar nog wel digitaal vaardig 
bij HEVO betrekken. Daarvoor willen we ook samen met Seniorweb werken aan vergroting van de 
digitale vaardigheden van onze leden. 
 
We zijn in overleg met JOOSt over de bouw en inrichting van de door ons te huren ruimtes in het 
appartementencomplex op de hoek Raadhuisstraat-Kamperfoeliestraat. Verwachting is dat de 
ruimtes in het najaar van 2022 worden opgeleverd zodat we daar als het mee zit in het vierde 
kwartaal van 2022 gebruik van kunnen maken. We hebben dan naast de twee zalen in De 
Ontmoeting de beschikking over nog twee zalen. Een daarvan is geschikt voor bijeenkomsten of 
kleinschalige activiteiten zoals huiskamerbridge, schaken, klaverjassen. De andere zaal is geschikt 
voor dans- en beweegactiviteiten. Ook blijven we de zaal bij SJV gebruiken. Met de clubs wordt een 
planning gemaakt over wie waar gaat “acteren”. De bar van De Ontmoeting blijft de plek voor 
ontmoeting. De groene stoelen in de barruimte vertonen slijtage. Ze worden vervangen. 
 
Vrijwilligers 
We gaan het vrijwilligersbeleid uitwerken in concrete acties. Bijvoorbeeld op het gebied van werving 
van nieuwe vrijwilligers voor incidentele of structurele taken.  
We geven de procedure voor de verkiezing van HEVO-vrijwilliger van het jaar iets anders vorm. Nu 
mogen alle bezoekers van het vrijwilligersfeest (op 7 oktober) tijdens het feest stemmen op drie door 
de jury aangewezen genomineerden. 
 
Belangenbehartiging 
We nemen actief deel aan het Seniorenplatform ‘s-Hertogenbosch. Via dat platform behartigen we 
bij de gemeente en andere relevante partijen de collectieve belangen van alle senioren. Speerpunten 



zijn wonen en mobiliteit. Daarnaast blijven we de landelijke ontwikkelingen op gebied van 
seniorenbonden volgen.  

 
Ledenvoordeel 
We gaan het voordeel dat leden van HEVO op basis van hun lidmaatschap hebben bij lokale 
winkeliers/bedrijven uitbreiden en nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Op die manier 
snijdt het mes aan twee kanten: onze leden hebben een voordeel maar ook de lokale ondernemer 
heeft meer klanten. Daarnaast werken we aan voordelen op het gebied van energie, 
ziektekostenverzekering en andere verzekeringen. Daarmee maken we het lidmaatschap 
aantrekkelijker. 
 
Nieuwe leden 
In 2020 hebben we er veel nieuwe leden bij gekregen. Normaal organiseren we twee keer per jaar 
een bijeenkomst voor nieuwe leden om ze te laten kennismaken met HEVO. Zodra dat mogelijk is 
gaan we alle nieuwe leden uitnodigen. Waarschijnlijk hebben we daar zo’n vier bijeenkomsten voor 
nodig. 
 
Sociaal netwerk 
In het beleidsplan 2021-2024 hebben we HEVO gedefinieerd als een sociaal netwerk. We gaan dat 
begrip verder invulling en bekendheid geven. 

 
Financien 
We beschikken gelukkig, ondanks verminderde inkomsten door de corona, over een gezonde 
financiële basis. Daarmee kunnen we extra activiteiten dit jaar, investeringen in de bestaande 
accommodatie en investeringen in de nieuwe ruimtes betalen.   
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