
  Van  de Ouder- en Familievereniging 
 

Helaas moeten wij u melden, dat dit onze laatste bijdrage zal zijn aan de 
nieuwsbrief. 

Per 31 december as. houdt de Ouder- en Familievereniging Maasveld, 
noodgedwongen, na 38 jaar op te bestaan. Met onze leden hebben wij hierover 
al gecommuniceerd. 

Inmiddels is het zo, dat van de vijf bestuursleden er maar twee voldoen aan de 
statutaire voorwaarde van binding met Maasveld. Van de overige leden is hun, 
in Maasveld verblijvende, verwante inmiddels overleden.  

Herhaalde oproepen voor versterking van het bestuur hebben geen resultaat 
opgeleverd.  

Ook de actieve deelname van onze leden is in de loop der jaren minder 
geworden.  

Wij spreken hierbij onze dank uit aan een kleine groep van leden, die immer 
trouw onze jaarvergaderingen hebben bijgewoond. Ook zijn wij dankbaar aan 
alle mensen, die betalend lid zijn gebleven, voor hun steun. 

In de beginperiode had de OFVM vooral een voorlichtende functie. Enkele 
actieve bestuursleden volgden nauwgezet alle ontwikkelingen die betrekking 
hadden op de zorg voor onze bewoners. 

Eén of twee keer per jaar deelden zij hun opgedane kennis, tijdens 
drukbezochte themamiddagen, met de achterban. Wij denken met plezier aan 
deze middagen terug, waarbij ook vaak gastsprekers werden uitgenodigd. 

Ook was de OFVM, namens de wettelijke vertegenwoordigers, gesprekspartner 
met de directie. 

Met de komst van internet is het voor iedereen gemakkelijk geworden om op 
elke vraag snel een antwoord te vinden. Ook hebben wij gemerkt, dat in de 



loop der jaren, de directie van Maasveld actiever werk heeft gemaakt van 
voorlichting aan ouders en verwanten. De communicatie tussen Maasveld en 
wettelijke vertegenwoordigers is meer en meer laagdrempelig en direct 
geworden. 

Deze (positieve) ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad, dat uw bestuur, 
invulling van een van haar belangrijkste speerpunten: zichtbaarheid, meer en 
meer heeft gezocht in actieve deelname aan voorbereiding en uitvoering van 
activiteiten op Maasveld. 

Alom bekend is, dat wij sinds jaar en dag de BBQ hebben bemand, tijdens de 
boerderijfeesten, maar ook bij de oktoberfeesten en de kerstmarkten hebben 
wij actief medewerking verleend. 

Met veel voldoening mogen wij melden, dat wij initiatiefnemer zijn geweest 
voor de viering van Allerzielen op Maasveld. 

 

Ook na opheffing van de OFVM zullen uw huidige bestuursleden, hun 
medewerking aan de activiteiten op Maasveld blijven verlenen, in de vorm van 
vrijwilliger. 

Onze Pastor, mevr. R. Jongstra zal de viering van Allerzielen blijven voortzetten. 

De wensboom, ook een initiatief van de OFVM, is al eerder ondergebracht bij 
de vrijwilligersgroep van Maasveld. 

Het wegvallen van onze website wordt deels gecompenseerd, doordat 
Maasveld in de afgelopen jaren zelf actief gebruik is gaan maken van facebook 
voor het delen van foto’s en verslagen van gebeurtenissen op Maasveld. 

Alles overziend is onze conclusie, dat de tijd voor ontbinding rijp is. 

 

Wij spreken onze dank uit aan allen, die onze vereniging in het verleden 
hebben gesteund. 

Ook spreken wij onze dank uit aan de directies van Maasveld  voor de prettige 
samenwerking. 

 



Rest ons nog om u allen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig 
2023. 

Het ga u allen goed. 

 

Bestuur Ouder- en Familievereniging, 

Ber Huisinga, Boy van Deurse, Frans Verhoeve, Harry Visser, André Wennekes 


