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Doelstelling 
1. Het bevorderen van het algemeen welzijn van ouderen, individueel en als groep, en het 

behartigen van hun sociaal-culturele, economische en maatschappelijke belangen; 
2. De zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van senioren stimuleren; 
3. Te streven naar gelijkwaardigheid van senioren met de overige leden van de samenleving. 

 
Gezien de gestage toename van het aantal 60+ inwoners van Leudal verdient de senior de volle 
aandacht op sociaal-maatschappelijk, economisch, politiek en technologisch gebied. Veranderingen 
volgen elkaar steeds sneller op en dat is voor veel burgers vaak moeilijk te behappen. 
Omzien naar en zorg voor elkaar is daarom essentieel. Elkaar de hand reiken maakt een 
gemeenschap immers sterk. 
 

 
Activiteiten 
De Seniorenvereniging Roggel levert hieraan een bijdrage door activiteiten te organiseren en/of te 
stimuleren op het gebied van: 
- Sport en Spel 
- Hobby en Ontspanning; 
- Educatie en Cultuur; 
- Hulp en Ondersteuning; 
- Advies en Belangenbehartiging; 
- Veiligheid en Sociaal netwerk; 
- Levensloopbestendig wonen; 
- Welzijn en (extramurale) Zorg; 
- Leefomgeving en Infrastructuur. 
 
Waar nodig en mogelijk bevordert de Seniorenvereniging Roggel daartoe de interactie en integratie 
met verenigingen, stichtingen, instellingen, bedrijven en overheid. 
 
 
Ondersteuning door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) 
De Seniorenvereniging Roggel wordt ondersteund door KBO-Limburg.  
Diensten van KBO, voor haar leden, zijn: 

• Helpdesk voor vragen, hulp en advies; 

• Ouderenadviseurs die ondersteunen bij vragen over de woon- en leefsituatie; 

• Hulp bij het invullen van belastingaangifte; 

• Speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring 75+ senioren; 

• Service-, pensioen-, juristentelefoon voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, 
gezondheid en juridische zaken. 

 

 



Ambitie 
De Seniorenvereniging Roggel: 
✓ Behartigt vanuit visie en beleid, en aansluitend op de doelstelling van de vereniging, waar nodig 

en mogelijk de belangen en positie van de (toekomstige) ouderen in de gemeenschap Roggel; 
✓ Stemt (nieuwe) activiteiten af op de diversiteit en behoeften van de doelgroep 55+ 
✓ Kiest voor een holistische benaderingswijze, die recht doet aan het individu en zijn/haar 

leefwijze, gericht op welzijn en welbevinden; 
✓ Biedt, laagdrempelig en toegankelijk, activiteiten aan op het gebied van sport en spel, hobby en 

ontspanning, educatie en cultuur; 
✓ Stimuleert ontmoeting en een sociaal netwerk, mede ter voorkoming van vereenzaming; 
✓ Adviseert, verwijst door en/of ondersteunt bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, 

wonen en (veilige)leefomgeving; 
✓ Onderhoudt, bij ziekte of afwezigheid anderszins, contact met haar leden; 
✓ Concretiseert en structureert samenwerking met lokale verenigingen, bedrijven en overheid, 

zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van bestaande en nieuwe infrastructuur; 
✓ Werft vrijwilligers en bestuursleden die, op enigerlei wijze, een actieve bijdrage willen leveren 

aan de ambitie van de Seniorenvereniging; 
 
Het organiserend vermogen van de Seniorenvereniging Roggel is gebaseerd op een “hands-on” 
mentaliteit. Vrijwilligers, professionals en bestuur zetten samen de schouders eronder en helpen 
elkaar waar nodig en mogelijk.  
De Seniorenvereniging dankt haar voortbestaan voor een groot deel aan de hoge betrokkenheid van 
vrijwilligers en bestuur die zich inzetten voor het welzijn en welbevinden van de ouderen in onze 
gemeenschap Roggel. 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Roggel: 
Mevr. Judith Peters-Geelen, 
Email: jpetersgeelen@home.nl 
Tel. 0475 493438 
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