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Bijeenkomst in Gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug op 8 oktober 2021. 
 

 

Jaarverslag 2021 
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Voorwoord 

 

 
Ook in 2021 bepaalde COVID de agenda. Binnen de mogelijkheden is het Netwerk zoveel mogelijk 

actief geweest en hebben er maandelijks zij het soms fysiek, soms via ZOOM bijeenkomsten plaats 

gevonden. 

 

We beperken ons in dit jaarverslag tot het weergeven per maand van de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden. Hiertoe geënthousiasmeerd door het jaarverslag van het Thematisch Netwerk 

Liberaal Groen dat was vervat in een filmpje met daarin afbeelding per maand. 

 

 

ALGEMEEN 

 

DOELSTELLING 

 

 

Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving, kortweg SiS, vraagt aandacht voor politiek 

en maatschappelijk  belangrijke vraagstukken voor senioren en zet zich in om de talenten van 

senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen. Daarnaast is het een klankbord en podium voor 

kennis en kunde ten behoeve van de partij, maar nog veel meer een verbindende factor en 

ontmoetingsplaats  

 

Het Thematisch Netwerk doet dat door de contacten met Kamerleden, het organiseren van 

congressen, bijeenkomsten, het houden van  enquêtes en profileert zich op sociale media.  Samen 

sta je sterker en daarom zoekt het TN Senioren actief de verbinding met andere netwerken zoals 

Liberaal Groen, Financiën, Gezondheid en Zorg, Wonen, Veiligheid en Justitie en Werk en 

Inkomen. 

 

Door het organiseren van ZOOM sessies, al dan niet in aanwezigheid van Tweede Kamerleden 

en/of externe deskundigen wordt regelmatig gedebatteerd over actuele onderwerpen. 

 

DOELGROEP 
 

De doelgroep van het Thematisch Netwerk SiS zijn 50-plussers van zowel binnen als buiten de 

partij, maar het Netwerk staat ook open voor jongere bestuurders en professioneel geïnteresseerden. 

 

De structuur van het Thematisch Netwerk Senioren wijkt wezenlijk af van andere Thematische 

Netwerken. Naast een landelijk bestuur zijn in alle provincies namelijk afdelingen van het 

Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving actief. Vaak met  zeer enthousiaste coördinatoren. 
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Provinciale Netwerken: 
SiS Friesland 
SiS Groningen 
SiS Drenthe  
SiS Overijssel 
SiS Gelderland 
SiS Utrecht 
SiS Flevoland 
SiS Noord Holland 
SiS Zuid Holland 
SiS Noord Brabant 
SiS Limburg 
SiS Zeeland 
 

 

 

 

Landelijk Bestuur: 

 
Minie Walma-Schreur, voorzitter 

Franca Kerstens, secretaris 

Bakir Lashkari (tot 1 mei) 

George Bolmers, (vanaf 1mei) leden en coördinatoren 

Jordi Vicario, (vanaf 1 mei) PR. online communicatie en sociale media 

 

 

Naast de activiteiten die georganiseerd worden door het landelijk bestuur organiseren de 

coördinatoren van de provinciale SiS Netwerken regelmatig bijeenkomsten in hun provincie. 

 

De leden worden maandelijks door het landelijk bestuur geïnformeerd via de Nieuwsflits, en  actief 

bij de activiteiten betrokken. Input van de leden is essentieel, immers, zij zijn onze ogen en oren én 

onze ervaringsdeskundigen. Hun inbreng wordt daarom ook zeer gewaardeerd. Er zijn ook veel 

leden buitengewoon actief in ons netwerk.  

 

Overzicht van activiteiten per maand 

 

Januari  
 

Enquête over COVID met daarin vragen of en hoeveel zorgen men zich maakt, eenzaamheid, 

worden de juiste maatregelen getroffen enz.. 

 

Nieuwsflits met daarin bijdragen van o.a.  

Klaas Dijkhoff over de campagne, Jan Huitema over het stimuleren van groene groei vanuit 

Brussel, Daniël Koerhuis, “het eigen huis is geen melkkoe Roald van der Linde en “hoe staat het 

met uw pensioen” en Tobias van Gent over “de Slag om de Schelde”. Columns “Zinvol leven na je 

65
e
 opgave of een uitdaging” door Gerard Waanders en “ouderenhuisvesting, de juiste visie” door 

René van der Avoort. 
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Februari 
 

Oproep aan lokale netwerken om hulptroepen in stelling te brengen om met name senioren te 

adviseren hoe en waar ze in COVID-tijd hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen 

uitbrengen. 

 

Nieuwsflits met daarin bijdragen van Jan Huitema (EU) over coronavaccins, Roald van der Linde 

over het pensioenlandschap, Chantal van Nijkerken-de Haan over te recht of onterecht bijstand en 

sinds deze maand is onze vaste columniste Helma Neppérus, oud Tweede Kamerlid over “koffie 

met zware onderwerpen”. Ook een column over een “zinvol leven na je 6: opgave of uitdaging ”van 

Sjoerd Kremer. 

 

 

Via ZOOM ”Een kopje koffie met…..Ockje Tellegen” over 

ethische kwesties, voltooid leven, zwarte scenario, isolatie in 

coronatijd enz. 

 

 

Maart 

 
Bericht van mevrouw Silvia Bakker-Kempen, archivaris van de VVD dat de Nieuwsflitsen  worden 

ingebonden als een boek met leren omslagen bewaard in het archief. Een gescand exemplaar wordt 

opgeslagen in pdf en bewaard door het documentatiecentrum Nederlands Politieke partijen. 

 

 

 

Via ZOOM “Een kopje koffie met…...Sophie Hermans” 

over de verkiezingsuitslag en wat verder ter tafel komt. 

 

 

 

 

Afscheid van onze vertrekkende Tweede Kamerleden 

  

Antoinette Laan-Geselschap, Roald van der Linde en Hayke Veldman 
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April 

 

Speciale editie Nieuwsflits geheel gewijd aan het interview met  “onze” 

Henk Kamp, in zijn functie als  voorzitter van de branchevereniging ACTIZ 

met als titel “zorg voor ouderen, een enorme uitdaging”. Ter sprake komen in 

deze editie: 

“de cijfers op een rij, personele ontwikkelingen in de zorg, mantelzorg, de 

administratieve lastendruk, kwaliteit van zorg” en nog veel meer. Heel 

bijzonder dat wij deze speciale editie konden uitgeven. 

 

 

 

 

Via ZOOM “een kopje koffie met …Thierry Aartsen” 

over “ondernemer zijn in de derde en vierde levensfase”. 

Een uitdaging en wat zijn de hobbels waar zij tegenaan 

lopen. 

 

 

 
Vlnr : Minie, George, Jordi, Franca 

 

Nieuwe bestuursleden.  

 

We maken kennis met twee nieuwe bestuursleden in de persoon van de heren George Bolmers en 

Jordi Vicario’. George gaat zich bezig houden met  portefeuille leden en coördinatoren en Jordi met 

de online communicatie en sociale media. 

 

Mei 

 

Nieuwsflits, met een in memoriam naar aanleiding van het overlijden van Hans van Baalen, 

bijdragen van Onno Hoes, als lid van het hoofdbestuur heeft hij de Thematische Netwerken in 

portefeuille, Malik Azmani (EU) over de coronapas, diverse  columns o.a. van Petra Lepolder, 

wethouder in Dongen over domein-overstijgend samenwerken en één van Leny Wesenhagen over 

“zinvol leven na je 65
e
: een opgave of uitdaging en natuurlijk van onze vaste columniste Helma 

Neppérus, “aan de slag maar weer”. 
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Foto: Doorn, raadszaal overleg coördinatoren 

 

Eindelijke een fysieke bijeenkomst! Met de provinciale coördinatoren in raadszaal van het 

gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug.  

 

Juni 

 

Via ZOOM samen met het Thematisch Netwerk 

Wonen 

“een kopje koffie met…...Kees Duijvelaar,  

Joost Moller en ons Tweede Kamerlid  

Jacqueline van den Hil” over “wonen met zorg”. 

 

 

Uitvraag van ons Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. In een motie heeft zij de Minister 

opgeroepen te zorgen dat gemeenten een visie gaan ontwikkelen op seniorenhuisvesting. Deze visie 

zou er op 1 juli moeten liggen. Het verzoek aan ons/onze coördinatoren was of zij konden navragen 

hoe ver men daar mee was. Deze vraag is door een aantal coördinatoren actief opgepakt, het 

resultaat was rond 1 juli teleurstellend omdat veel gemeenten er toen nog aan moesten beginnen. 

Gelukkig kwamen er in het najaar meer positieve reacties binnen. 

 

Juli 

 

Nieuwsflits, “praat vandaag over morgen”. Met bijdragen van Ingrid Michon over ondermijning, 

fraude, bestrijding antisemitisme, Thierry Aartsen over het belang van de middenstand. Onze vaste 

columniste wijdde haar stuk aan “op naar het normale leven”. Anja Latenstein schreef de column 

Zinvol leven na je 65
e
: opgave of uitdaging?” Ons nieuwe Tweede Kamerlid Eelco Heinen schreef 

een artikel over “het beschermen van spaarders en Ockje Tellegen en Jacqueline van der Hil over 

“samen staan we sterker!”. 
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Mauritskade  met van rechts naar links: Minie Walma, Anja Prins, Ockje Tellegen, Petra Lepolder, Franca Kerstens  

 

September 

Bijeenkomst Miljoenennota deelsessie “is Nederland voorbereid op de grijze golf”. 

Over dit thema gingen onder leiding van ons Tweede Kamerlid Ockje Tellegen, Petra Lepolder, 

wethouder in Dongen, Anja Prins, wethouder in Losser, Franca Kerstens, secretaris van het TN SiS 

en Minie Walma voorzitter van het TN SiS in op vragen uit het land. De techniek was in handen van 

ons bestuurslid Jordi Vicario’. 

 

Oktober 

 

Nieuwsflits, start van een nieuw politiek jaar, met bijdrage van Anja Prins, wethouder in Losser 

over “dilemma’s in wonen”, Petra Lepolder, wethouder in Dongen, met een pleidooi voor meer 

wethouders en raadsleden op het sociaal domein. We maken kennis met Bart Smals, de nieuwe 

woordvoerder pensioenen en AOW en een groot interview met oud Tweede Kamerlid Antoinette 

Laan, thans wethouder in Schiedam. Tot slot een bijdrage van Silvio Erkens over “betaalbare groene 

energie”. 

 

Via ZOOM bijeenkomst samen met TN Liberaal Groen “CO2 opslag is nodig om de 

klimaatdoelen te halen. Hierbij konden ook een aantal zeer deskundige senioren hun inbreng voor 

het voetlicht brengen. 

 

 
Links Daniel Koerhuis en rechts Bart Smals 

 
Fysieke bijeenkomst (eindelijk) met onze Tweede Kamerleden Bart Smals en Daniël Koerhuis  over 

pensioenen en wonen. Onderwerpen als het gebrek aan goede seniorenhuisvesting en het uitblijven 

van de indexatie van de pensioenen kwamen natuurlijk aan de orde. 
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Afscheid van Bakir Lashkari als bestuurslid En dank aan Jacques Raadschelders voor zijn inzet als 

coördinator voor Flevoland 

 

Daarna  staat het   overleg met onze provinciale coördinatoren op de agenda.  

We nemen tijdens vergadering ook afscheid (voor zover aanwezig)  van de vertrekkend(e) 

coördinatoren en bestuurslid en bedanken ze voor hun inzet. 

 

November 

 

Nieuwsflits, met bijdragen van ons Tweede Kamerlid Peter de Groot over “de veiligheid op fiets- 

en voetpaden”, Bart Smals, “het is spannend in pensioenland”, Malik Azmani (EU) “het is tijd om 

te leveren”, we maken kennis met nieuwe coördinatoren: Karen Dorine Vasbinder-van Loon, 

Friesland; Ruud Lagemann en Ronald Weilers, Noord Holland; Jan van der Kleij, Flevoland en 

Anja Prins, Overijssel; Joost van Breemen, Limburg en natuurlijk is onze vaste columniste  

Helma Neppérus met “energieke senioren aan de slag” ook weer van de partij. 

 

December 

 

Bijeenkomst tussen onze leden en de fractie is helaas wegens corona afgelast. 

 

Via ZOOM bijeenkomst “kopje koffie met……. Ockje Tellegen” over “meer 

zorgvragen maar minder mensen die zorg zouden kunnen verlenen”. Hierbij 

worden ook de leden van de werkgroep ouderen van het TN Gezondheid en 

Zorg uitgenodigd. 

 

Nieuwsflits, feestelijke Kersteditie met 

bijdragen van Bart Smals, “nieuws uit 

pensioenland”, Ingrid Michon, “veiligheid en 

verruwing in de samenleving”, gesprek tussen 

Ockje Tellegen en Connie Helder (de huidige 

minister).  

 

 
Jacqueline van der Hil heeft het in haar bijdrage over “problemen in de zorg voortvaren aanpakken” 

en Caroline Nagtegaal-van Doorn (EU) schrijft over “eenduidige Europese reisregels. Anja Prins 

wijdt haar artikel aan “doorstroming op de woningmarkt” en Helma Neppérus aan “bouwen, 

bouwen, bouwen”. 

 

 

Extra Nieuwsflits “het coalitie akkoord is rond, positief voor senioren?” 
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WOORD VAN DANK. 
 

Graag willen we als bestuur iedereen bedanken die 

op de één of andere wijze een rol heeft gespeeld bij 

de werkzaamheden en activiteiten van  ons 

Netwerk. 

Alleen door die enorme inzet kunnen wij een 

bijdrage blijven leveren aan het onder de aandacht 

brengen van de behoefte en/of zorgen van de 

(liberale) senioren in onze samenleving. De brede 

kennis en levenswijsheid die bij senioren in 

overvloed aanwezig is wordt verbonden met de op 

alle lagen actieve politieke gremia en vice versa. 

 

Een bijzonder woord van dank brengen wij uit aan 

onze financieel adviseur en tevens vaste columniste, 

oud Tweede Kamerlid, Helma Neppérus. 

 

 

 

 


