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Jaarverslag 2020  
Door Gerard Siebelink (secretaris) 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2020 van onze secretaris. 
Op 7 januari wensten we elkaar op de nieuwjaarsreceptie “alle beste wensen 
voor het komende jaar en een goede gezondheid” niet wetende dat binnen 
twee maanden erna de wereld er geheel anders uit zou zien door de Corona 
epidemie. 
In januari hielden we nog onze maandelijkse bingo, een spellenmiddag een 
optreden van het  koor gewoon Hollands en een optreden van Efkes Anders. 
Op 15 februari hielden we ’s morgens onze jaarvergadering en ’s middags een 
gezellige middag met de Grolsche Hofzangers. Op de jaarvergadering op 15 
februari bij Party Centrum Nijenhuis waren 41 leden aanwezig en ’s middags 
waren er zo’n 125 bezoekers. 
Dan krijgen we begin maart de berichten binnen over corona. Activiteiten 
worden afgeblazen en een onzekere tijd begint. Hoe lang gaat dit duren? We 
weten het niet, vergaderingen worden afgezegd en wat overblijft is een lege 
agenda. We maken ons zorgen over onze leden die nu verplicht thuis moeten 
blijven en nauwelijks nog bezoek mogen ontvangen, verpleeghuizen die op slot 
gaan en ziekenhuizen die volstromen. In september mochten we vier weken 
lang een middag organiseren voor maximaal 30 personen per middag. Op deze 
middagen hebben de aanwezigen genoten van een kop koffie of thee met een 
lekker gebakje, daarna gingen alle activiteiten weer niet door. Het Covid-19  
ligt slecht negen maanden achter ons  en we zijn er nog lang niet. Ook in 2021 
zullen we er nog maanden lang last van houden. Ik wil u nu ook de positieve 
kant laten zien. Wat hebben we nog wel kunnen organiseren in 2020? 
We hebben ons druk gemaakt voor behoud van ons Streek ziekenhuis Koningin 
Beatrix, alle inzet uit de Winterswijkse bevolking heeft geholpen, het SKB 
wordt weer zelfstandig op 01-01-2021. 
Een afvaardiging van het bestuur heeft  een paar vergaderingen van de 
Seniorenraad en die van het overleg tussen de Ouderenbonden bezocht. De 
meeste vergaderingen werden afgelast i.v.m. de corona. Tegen de stroom in 
hebben wij een 50-plus koor Ouderen voor Ouderen opgericht en dat in slechts 
3 maanden. 20 personen man/vrouw hebben zich aangemeld, voorbereidingen 
treffen mag maar we mogen nog niet zingen. 
 
 


