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Beste leden van De SeniorenVereniging Zandvoort (DSVZ), 

 

Het jaarverslag  van DSVZ over het verenigingsjaar 2020, lopende van 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020, is als volgt samengesteld: 

1 Inleiding; 

2 Bestuursaangelegenheden; 

3 Communicatie; 

4 Financiën; 

5 Activiteiten; 

6 Vrijwilligers; 

7 Slot; 

 

1-Inleiding: 

Voor u ligt het verslag van De SeniorenVereniging Zandvoort over 2020. Het jaar dat we met z’n allen 

zo positief begonnen. We zouden veel activiteiten, dagtochten, stadstochten, museumbezoeken,  

gezellige avondjes uit eten en reizen gaan maken. En, niet te vergeten, in mei zou de formule 1 weer 

op Zandvoort terugkomen. Helaas, de natuur besliste anders en het zou een jaar worden dat de 

meeste mensen het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. 

DSVZ moest in 2020 het overlijden van 15 leden betreuren. Het zijn trieste gebeurtenissen, maar het 

is onlosmakelijk verbonden met een senioren vereniging. Het bestuur heeft zich ingespannen om, 

waar mogelijk, de naaste familieleden op gepaste wijze te condoleren en haar deelneming te betuigen.  
 

2-Bestuursaangelegenheden: 
2.1-Samenstelling: 

Aan het begin van 2020 bestond het bestuur uit 6 personen en was als volgt samengesteld: 

Voorzitter:     Gerard Kuijper 

Secretaris en 2e penningmeester:  Ton van Waarde 
Penningmeester:    Jan Wassenaar 

Vice-voorzitter:    Ferko van Ancum 

Lid algemeen en Lief en Leed:  Mieke Kluitenburg 

Lid algemeen en Ledenadministratie: Els Kuijper 

Door de corona beperkingen kon dit jaar geen algemene vergadering plaatsvinden. Daardoor kon er 

dit jaar geen bestuursverkiezing plaatsvinden. Door de zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin we 

ons nog steeds bevinden, is het bij uitzondering toegestaan dat aftredende bestuursleden toch kunnen 

aanblijven. Zowel Gerard Kuijper als Mieke Kluitenburg verklaarden zich bereid om respectievelijk als 

voorzitter en algemeen bestuurslid lief en leed aan te blijven. Op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering zullen zij beiden weer aftredend en hopelijk herkiesbaar zijn.   
De vacature in het bestuur werd dit jaar helaas niet ingevuld. De bestuursvergadering van mei werd 

bijgewoond door een kandidaat-bestuurslid. Helaas vond de kandidaat zich zelf niet geschikt om in 

het bestuur plaats te nemen. Yvonne Janse bleef als bestuursassistente haar steentje bijdragen.  

 

2.2-Vergaderingen en bijeenkomsten: 

1-De eerste bijeenkomst van DSVZ was natuurlijk de nieuwjaarsreceptie op 9 januari in theater de 

Krocht. De voorzitter opende de receptie met een bemoedigende nieuwjaarstoespraak.  

2-Het bestuur heeft dit jaar 12 keer vergaderd. Door vanaf maart de 1,5 meter afstand regel strikt 

aan te houden konden de vergaderingen doorgaan. Het toegestane maximaal aantal personen in 

één ruimte werd niet overschreden. De vaste agendapunten werden besproken en natuurlijk kwam 

de corona problematiek vaak aan de orde.   

3-De bestuursvergaderingen vonden plaats in het Rode Kruis Gebouw. De extra vergadering van 15 

oktober (n.a.v. de hernieuwde lockdown) vond plaats in de hal van de St. Agatha Kerk.  

4-Omdat het Rode Kruisgebouw per 1 november aan de gemeente is verkocht, konden wij daar per 

die datum niet meer terecht. Voor de vergadering van 26 november mochten wij gebruik maken 

van de kantine van de Jeu de Boules vereniging Zandvoort. Momenteel is er overleg gaande met de 

gemeente om voor ons een geschikte locatie te vinden.  

5-De geplande algemene ledenvergadering van 14 april kon niet doorgaan en werd in eerste instantie 

verschoven naar 23 juni. Later volgde nog een uitstel, nu naar 27 oktober. Helaas moest deze 

vergadering ook weer uitgesteld worden. Nu naar een nog nader te bepalen datum. Alle leden 

werden hiervan op de hoogte gesteld met een apart schrijven, d.d. 14 november 2020.  

6-Het bestuur was dit jaar vertegenwoordigd op de volgende gemeentelijke bijeenkomsten: 
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  -Op de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van alle Zandvoortse instellingen en bedrijven in 

Nieuw Unicum op 4 januari waren 9 leden aanwezig, waaronder 3 bestuursleden.  

  -Diverse bijeenkomsten in zake de thematafel “Ontmoeten”, georganiseerd door de gemeente 

Haarlem/Zandvoort, samen met de diverse Zandvoortse subsidiepartners.  

  -De bijeenkomst met de gemeente Zandvoort op 11 februari betreffende de omgevingsdialoog in het 

HDMZ museum.  

  -De bijeenkomst op 26 februari met de gemeente Zandvoort over de raadsmarkt sociale basis 

Zandvoort in het raadhuis van Zandvoort.  

  -Diverse bijeenkomsten met de gemeente, waaronder één met burgemeester Moolenburgh, in zake 

het ter beschikking stellen van een ruimte voor onze vereniging. 

  -De afscheidsreceptie van Albert Rechterschot (Directeur Pluspunt) op 24 juli, waarbij tevens kennis 

gemaakt werd met zijn opvolger Remco Wijnia. 

  -De kennismaking met Kennemerhart op 3 september met Helma Meeuwissen (directeur langdurige 

zorg en wonen) en Claudia Calee (Senior teamleider dag- en ontmoetings-centra). 

  -De besprekingen over de ZandvoortPas;  

 

2.3-Onderscheidingen: 

1-Er zijn dit jaar geen onderscheidingen aan leden van DSVZ toegekend.  

 

2.4-Nieuwe subsidieregeling gemeente Haarlem/Zandvoort: 

De gemeente Haarlem/Zandvoort organiseerde dit jaar bijeenkomsten met alle subsidieontvangers in 

Zandvoort om hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen en eventuele dubbelrollen te voorkomen. 

Hiertoe werden vier zogenoemde thematafels benoemd: 

1-Redzaam in en om het huis; 

2-Waardevol werk; 

3-Gezonde leefstijl; 

4-Ontmoeten. 

DSVZ werd ingedeeld bij thematafel “Ontmoeten”, samen met Pluspunt, Kennemerhart en Zorgbalans. 

Later schoof de Bibliotheek Zandvoort ook aan. Onderstaand in het kort wat daar aan de orde kwam: 

1-Nadat alle subsidieontvangers een beschrijving van hun activiteiten hadden ingeleverd kreeg de 

thematafel “Ontmoeten” een ontwikkelopgave om de verschillen en de overeenkomsten tussen de 

partners gezamenlijk te analyseren en een gezamenlijke visie op deze activiteiten te ontwikkelen. 

2-De gemeente vond het gezamenlijke subsidiebedrag voor deze partners naar verhouding hoog. 
3-Het bestuur van DSVZ liet weten dat zij van mening is dat zij slechts een kleine amateurspeler is 

tussen grote professionele instellingen.  

4-Het bestuur van DSVZ is van mening dat zij niet over voldoende expertise beschikt om analyses 

van deze professionele instellingen te kunnen maken c.q. te analyseren.  

5-Besloten werd dat DSVZ slechts incidenteel op deze bijeenkomsten aanwezig zou zijn. Nathalie 

Lindeboom van Pluspunt behartigt de belangen van DSVZ en zal als tussenpersoon fungeren. Zij 

zal vice versa informatie uitwisselen.  

6-Omdat door de corona maatregelen bijeenkomsten niet fysiek bezocht konden worden, werden er 

online bijeenkomsten gehouden. Het bestuur van DSVZ bleek geen voorstander van deze manier 

van vergaderen te zijn en heeft hier niet aan deelgenomen. 

7-De besprekingen hebben nog niet tot een concreet resultaat geleid en zullen in 2021 voortgezet 

worden. 

 

2.5-Ledenadministratie: 

De ledenadministratie was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Els Kuijper. Ons ledenaantal 

schommelt al een paar jaar rond de 700. Op 1 januari 2020 bedroeg het ledenaantal 707. Op 31 

december 2020 bedroeg het ledenaantal 697.  

Het bijhouden van alle denkbare mutaties (opzegging lidmaatschap, verhuizing, overlijden, nieuwe 

leden, aanvullen gegevens enz.) neemt de nodige tijd in beslag. En de controle op het betalen van de 

contributies inclusief het versturen van herinneringen komt daar ook nog eens bij. Het is alles bij 

elkaar een enorme klus.  

 

2.6-Diversen:  

1-DSVZ is betrokken bij de ontwikkeling van de ZandvoortPas. Deze pas is gratis verkrijgbaar voor 

inwoners van Zandvoort met een laag inkomen. Met deze pas kan men gemakkelijk gemeentelijke 

regelingen aanvragen zoals een gratis ID kaart, een gratis bibliotheekpas en sport- en  
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   cultuurvoorzieningen.  

   Houders van de ZandvoortPas komen in aanmerking voor een korting op de contributie. Dit geldt 

ook voor deelname aan activiteiten van DSVZ.  

   Het bestuur had al een optie bij BTR vastgelegd voor een dagtocht voor deze doelgroep. Wegens 

gebrek aan belangstelling is deze dagtocht komen te vervallen. 

2-Informatie over de grote diversiteit activiteiten die in Pluspunt en in De Blauwe Tram voor senioren 

georganiseerd worden, werd in vrijwel alle nieuwsbrieven gedeeld.  

3-Op 23 juni stond een informatiemiddag gepland met het thema “Schenken en erven”. Voor deze 

middag zou een notaris uitgenodigd worden om alle haken en ogen over dit item uit te leggen. 

Helaas kon deze informatiemiddag niet doorgaan. 

3-Op zondag 20 september zouden Team Sportservice Zandvoort en de Seniorenvereniging Zandvoort 

de FIT TEST PLUS organiseren. De FIT TEST, voor velen een bekend en vertrouwd evenement, zou 

in de Korversporthal plaatsvinden en de  inwoners tussen de 65 en 75 jaar zouden uitgenodigd 

worden om hieraan deel te nemen. DSVZ zou naast de FIT TEST een informatiemarkt organiseren 

over alles wat men zou willen weten over bewegen, fit zijn in al zijn facetten en zou kennis gemaakt 

kunnen worden met Zandvoortse fysiotherapeuten, sportscholen en fitness aanbieders, 

sportverenigingen enz. enz. De FIT TEST is in beperkte omvang met slechts 30 deelnemers 

doorgegaan. De informatiemarkt werd afgelast. 

4-In de nieuwsbrief van oktober werd informatie gedeeld over de ludieke en sportieve speurtocht door 

Zandvoort, georganiseerd door Team Sportservice Zandvoort, Pluspunt, Het Wim Gertenbach 

College en de Blauwe Tram. Op de Nationale Ouderendag zouden deelnemers gekoppeld worden 

aan scholieren van het Gertenbach College en zij konden dan samen alle mooie 

bezienswaardigheden in Zandvoort via een speurtocht van 45 of 90 minuten bezoeken. De 

speurtochten werden op het laatste moment afgelast. 

5-Gedurende het hele jaar is het bestuur op zoek geweest naar een passende ruimte voor het opslaan 

van DSVZ materialen. Gesprekken met gemeenteambtenaren en met burgemeester Moolenburgh 

hebben nog niet te resultaat geleid. Uiteindelijk stelde makelaar Hans Jansen (Bon Voisin) in zijn 

pand aan de Grote Krocht magazijnruimte beschikbaar waar wij onze materialen konden opslaan. 

6-Dit jaar wilde het bestuur de ANBI-status aanvragen. Een ANBI-status brengt belastingvoordelen 

met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs en andere geldgevers. Donateurs van een ANBI 

instelling mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Onze huidige statuten voldoen echter niet aan de eisen die aan een ANBI 

instelling gesteld worden. Notaris van der Valk heeft in verband hiermee een wijziging van de 

statuten voorbereid. In de convocatie van de algemene ledenvergadering is deze statutenwijziging 

opgenomen. Omdat deze ledenvergadering in 2020 niet heeft plaatsgevonden, zal deze wijziging in 

de eerstvolgende jaarvergadering ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden. Pas daarna 

zal de ANBI-status aangevraagd kunnen worden. 
 

3-Communicatie: 

1-Er zijn dit jaar 11 nieuwsbrieven verschenen. In verband met de corona perikelen werd besloten 

om dit jaar de gezamenlijke nieuwsbrief juni/juli te splitsen en zowel in juni als in juli een aparte 

nieuwsbrief uit te brengen. 

2-Els Kuijper voerde de eindredactie, verzamelde de ingezonden kopij en maakte er een geheel van.  

2-Behalve de vaste rubrieken zoals het voorwoord van de voorzitter en de artikelen van pluspunt en 

de bibliotheek, werd informatie gegeven over alle mogelijke en jammer genoeg onmogelijke 

activiteiten. In de eerste uitgaven werd nog verslag gedaan van de activiteiten die nog wel waren 

doorgegaan. Daarna kon helaas alleen maar melding gemaakt worden van uitstel c.q. afstel van 

activiteiten, met uitzondering van die activiteiten die in de periode van 1 juli tot 14 oktober wel 

doorgang konden vinden.  

3-Het afdrukken, het samenvoegen, nieten en op 19 wijken sorteren van zo’n 650 nieuwsbrieven werd 

door een viertal dames uitgevoerd. Daar waren zij, per nieuwsbrief, een volledige middag mee bezig. 

De nieuwsbrieven werden per wijk afgeleverd bij de wijkbezorgers. Zij zorgden er uiteindelijk voor 

dat de nieuwsbrieven bij u in de brievenbus kwamen. In totaal werden, per uitgave, ruim 

zeshonderd nieuwsbrieven rondgebracht. Zeker 30 vrijwilligers waren actief bij het samenstellen, 

drukken, rapen, nieten, sorteren en afleveren van de nieuwsbrieven. Jan Wassenaar drukte de 

nieuwsbrieven af en coördineerde het geheel 

4-Dankzij onze webmaster Jan Kreijger zijn alle uitgegeven nieuwsbrieven op onze website terug te 

vinden. Ook alle andere informatie over onze vereniging kunt u, dank zij hem, op onze website 

terug vinden: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
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5-Ferko van Ancum verzorgde de fotoreportage van de Italiaanse middag op 29 september in de 

Krocht. Ook deze reportage kunt u terugvinden op onze website.   

6-Op 12 maart besloot het bestuur noodgedwongen alle activiteiten van onze vereniging stop te zetten. 

De voorzitter bracht alle coördinatoren van onze activiteiten telefonisch op de hoogte van dit besluit. 

Ook werd in een rechtstreekse uitzending van ZFM deze maatregel via de radio verspreid.  

   De leden werden geïnformeerd via een inlegvel in de nieuwsbrief van april, die op het laatste 

moment kon worden toegevoegd. Veel leden uitten hun begrip voor deze maatregel.  

7-Om onze leden tijdens de eerste lockdown in het voorjaar een hart onder de riem te steken besloot 

het bestuur alle leden voor het paasweekend een extraatje te geven. Onze voorzitter sprak zijn 

literaire talent aan met een bemoedigend stukje proza op de voorpagina van een boekje met ruim 

30 verschillende puzzels op een prettig gemiddeld niveau. Om dit bij de leden te krijgen moesten 

de bezorgers van de nieuwsbrief een extra ronde maken. Er volgden veel positieve reacties. 

8-Dankzij de versoepelingen die in juni werden toegestaan, konden wij via de nieuwsbrief aankondigen 

dat het wandelen en fietsen per 1 juli weer werd opgestart. Het biljarten werd per 1 september 

weer opgestart in de hal van Pluspunt.  

9-Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge op 13 oktober, waarin de tweede 

lockdown werd afgekondigd, werden de leden via een apart schrijven op 14 oktober geïnformeerd 

dat de algemene ledenvergadering van 27 oktober werd uitgesteld naar een nog nader te bepalen 

datum in 2021. De wettelijke consequenties in zake de herverkiezing van aftredende bestuursleden 

werd in de brief uitgelegd: Zij mogen in deze uitzonderlijke omstandigheden als bestuurslid 

aanblijven. Ook werd in deze brief aangekondigd dat alle weer opgestarte activiteiten van DSVZ per 

14 oktober tot nader order weer werden stilgelegd.  Op de achterzijde van de brief werd een kopie 

van het corona dashboard afgedrukt, zoals die door de rijksoverheid was samengesteld.. 

10-Om de binding met de leden sterk te houden besloot het bestuur om aan het eind van het jaar 

nog eens iets extra’s voor de leden te doen. Zo kregen alle leden bij de nieuwsbrief van december 

een kerstkaart, dit keer voorzien van een mooie balpen met inscriptie. Bovendien kregen alle leden 

een cadeaubon van € 5,--, te besteden bij een van de beide bloemenhuizen Bluijs in Zandvoort. 

Gezien de vele positieve reacties die het bestuur hierop mocht ontvangen, werd dit erg gewaardeerd.  

 

4-Financiën: 

1-Penningmeester Jan Wassenaar was ook dit jaar verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen 

van onze vereniging. Op de achtergrond werd hij geholpen door Truus van der Voort. 

2-Marina Wassenaar was verantwoordelijk voor de inschrijving en de inning van de eigen bijdragen 

van de leden bij de diverse evenementen.  

3-Omdat er geen algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden konden de financiële stukken over 

2019 niet door de ledenvergadering worden goedgekeurd. De kascommissie, bestaande uit Mevr. Y. 

Verhoeven en Dhr. J.M.A. Versteege, heeft deze stukken op 11 maart gecontroleerd en goedgekeurd. 

In hun schriftelijke verklaring adviseerden zij de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen 

over het gevoerde financiële beleid in 2019. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal 

dit punt weer aan de orde komen en krijgt de ledenvergadering de gelegenheid dit advies alsnog te 

bekrachtigen. 

4-Els Kuijper was verantwoordelijk voor de inning van de contributies. 

5-Van de gemeente Zandvoort ontvingen we voor dit jaar weer een flinke subsidie.  

   Begin december kregen wij van de gemeente het bericht dat wij de activiteiten en prestaties, 

waarvoor de subsidie over 2019 is verleend, volledig hebben gerealiseerd en er geen verrekening 

hoefde plaats te vinden. Hoe dit over 2020 zal verlopen is een vraag, gezien de beperkte activiteiten 

die wij hebben kunnen ontplooien. 

6-Van de Ruusscherstichting mochten we dit jaar ook een flinke donatie ontvangen. Dit bedrag werd 

ingezet bij de unieke aanbieding in zake de arrangementen van het HDMZ museumcafé. 

7-Op 5 augustus werden wij verblijd door de mededeling van de Ruilwinkel van Sinkel dat zij ons een 

donatie van € 500,-- zouden doen toekomen. Ook dit bedrag werd ingezet bij de HDMZ actie. 

8-Het bedrag dat wij van de Vomar ontvangen hebben dankzij het gebruik van hun klantenkaart, viel 

dit jaar wat tegen. Als u een klantenkaart van de Vomar heeft, en u geeft het nummer van die kaart 

door aan onze penningmeester, dan zorgt hij er voor dat DSVZ 0,5% van het door u besteedde 

bedrag op de rekening van DSVZ gestort krijgt. Door de omruilactie van de klantenkaarten naar 

nieuwe klantenkaarten is hier een kink in de kabel gekomen. De nieuwe klantenkaarten kunnen 

namelijk niet aan dit systeem gekoppeld worden. De Vomar kan nog niet zeggen of, en wanneer de 

klantenkaarten weer aan het systeem gekoppeld kunnen worden.   
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5-Activiteiten (in willekeurige volgorde): 

5.1-Nieuwjaarsreceptie: 

Het jaar 2020 begon met de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie op de eerste donderdag van 

het nieuwe jaar in Theater De Krocht en werd door zo'n 71 leden bezocht. Onder het genot van een 

hapje en een drankje werden de beste wensen voor 2020 in een ontspannen sfeer uitgewisseld.  

 

5.2-De Bingo: 

Dit jaar kon er in theater De Krocht slechts één bingo’s georganiseerd worden. Op 18 februari waren 

er 107 deelnemers. Els Kuijper deed de voorbereidingen voor de bingo en zij werd tijdens de bingo 

door meerdere vrijwilligers geholpen. De bevrijdingsbingo op 5 mei en de geplande najaarsbingo op 

17 november konden geen doorgang vinden. 

 

5.3-Lief en Leed: 

Om blijk te geven dat men er bij hoort, krijgen alle leden van DSVZ op hun verjaardag een 

felicitatiekaart. Dat zijn er bij elkaar zo’n 700 en die worden allemaal met de hand geschreven, in de 

envelop gestopt en bezorgd.  Als er leden zijn die een mijlpaal bereiken, worden zij in het zonnetje 

gezet. Zo heeft mevrouw Castien een  bloemetje gekregen omdat ze 106 is geworden. Een hele leeftijd 

én in goede gezondheid. Verder waren er verschillende echtparen die een boeket bloemen kregen 

omdat ze  30, 40, 50 of 60 jaar getrouwd waren. Daarnaast ontvingen leden die in de lappenmand 

zaten een beterschapskaart. Bij het overlijden van een lid werd een condoleance kaart naar de naaste 

familie gestuurd. U leest het goed, Mieke Kluitenburg heeft niet stil gezeten. Op haar werk kon de 

corona geen vat krijgen. Voor de bezorging van de kaarten kon een beroep gedaan worden op enkele 

vrijwilligers. 

 

5.4-Modeshows: 

De twee geplande modeshows konden dit jaar niet plaatsvinden. Jorg en Nel besloten om dit jaar 

geen verzorgingshuizen te doen en dus ook geen medewerking te verlenen aan de modeshows van 

DSVZ. De veiligheid van de dames en uiteraard die van henzelf staat voorop.  

 

5.5-Cinema Nostalgie: 

Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en De 

Seniorenvereniging Zandvoort en staat op de eerste dinsdag van de maand gepland.  Er wordt dan 

een film vertoond die voor iedereen toegankelijk is, maar wel specifiek voor senioren geselecteerd is. 

Vooraf is er koffie of thee met koek of cake. Gastvrouwen Joke Luijkx en Yvonne Verhoeven zijn 

aanwezig om te helpen bij de instap in de lift en/of het begeleiden naar de stoelen in de zaal. José 

Koper verzorgde het gevarieerde aanbod van de films. Helaas kon het dit jaar maar drie keer doorgaan. 

De volgende films werden in het Circus Theater Zandvoort vertoond: 

1-Op 7 januari “Judy”, waarin Renée Zellweger de legendarische Judy Garland speelt tijdens een reeks 

uitverkochte theatershows in Londen. Aantal toeschouwers: 74. 

2-Op 4 februari “Mi Vida”, met Loes Luca en Elvira Minguez. Kapster Lou uit Schiedam volgt een cursus 

Spaans in Cádiz en raakt verstrikt met haar kinderen over haar plan om een kapsalon in Cádiz te 

openen.  Aantal toeschouwers: 97. 

3-Op 3 maart “La Belle Époque”, met Daniël Auteuil en Guillaume Canet.  Het leven van zestiger Victor 

raakt ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken met een nieuwe en 

unieke manier van entertainment. Aantal toeschouwers: 58. 

In totaal ontving Cinema Nostalgie dit jaar 229 personen in het Circus Theater Zandvoort. 

 

5.6-Museum bezoeken: 

1-Op donderdag 23 januari verwonderde de deelnemers zich over de kracht van de 19e-eeuwse 

stoomtechnieken en eeuwenlange strijd tegen het water in het Haarlemmermeermuseum De 

Cruquius. Er werd een film vertoond over de oer Hollandse strijd tegen het water en werden aan de 

hand van molens, maquettes, kaarten, machinemodellen en andere objecten uit de doeken gedaan 

hoe de Deltawerken van de 19e eeuw werden voorbereid en uitgevoerd. Hoogtepunt was de 

demonstratie van de grootste stoommachine van de wereld. Aantal deelnemers: 17 personen.   
2-Op woensdag 12 en donderdag 13 februari werd het Corrie Ten Boom huis in de Barteljoristraat in 

Haarlem bezocht. Dit bezoek moest in tweeën gesplitst worden omdat er in het kleine pandje 

maximaal 20 personen gelijktijdig bij de rondleiding van een uur aanwezig kunnen zijn.  Het aantal 

deelnemers aan deze  museumbezoeken bedroeg op beide dagen 16 personen. 

3-Op donderdag 19 maart stond een bezoek aan het Amsterdam Museum in de Kalverstraat en de St. 



Jaarverslag De SeniorenVereniging Zandvoort 2020 

 

Bijlage nieuwsbrief februari 2021, jaargang 9 nummer 1                                                                blad  6   

Luciënsteeg in Amsterdam gepland. Helaas moest dit bezoek geannuleerd worden. 

4-Het geplande bezoek aan de expositie Koninklijk Blauw in het kunstmuseum Den Haag op 15 oktober 

moest eveneens op het laatste moment worden afgelast. 

In totaal telde Jan Wassenaar bij het museumbezoek dit jaar 49 deelnemers.        

 

5.7-Stadswandelingen: 

Hoewel de stadswandelingen in periode tussen de twee lockdowns gepland stonden, werd er besloten 

deze wandelingen niet te organiseren. Door de veiligheidsregels zouden de wandelingen niet aan de 

verwachtingen kunnen voldoen.  

 

5.8-De leeskring: 

De leeskring is letterlijk het slachtoffer geworden van het Covid-19 virus. Atie Kroonsberg was als 

enige van de zeven deelnemers lid van de bibliotheek. Zij besloot er mee te stoppen, mede door de 

coronacrisis. Er bleek niemand bereid om het stokje van haar over te nemen.  Atie heeft toen de 

boeken van alle lezeressen ingenomen, waarna zij het koffertje met de boeken heeft ingeleverd bij de 

bibliotheek. Dit betekent dat de activiteit "Leeskring" thans niet meer bestaat. Jammer, mocht er 

iemand bereid zijn de organisatie van de leeskring over te nemen, meldt u dan bij een van de 

bestuursleden. Als dank heeft onze voorzitter Atie een bloemboeketje overhandigd. 

 

5.9-Dagtochten: 

Ook dit jaar waren Tilly Postma en Frény Kirindongo-van Eck in samenwerking met Brouwer Tours  

van plan een aantal dagtochten aan onze leden aan te bieden, te beginnen met de dagtocht “75 jaar 

vrijheid” op 2 april, waarbij onder leiding van gids de Airborne route gereden zou worden. Nadat de 

dagtocht was verplaatst naar 16 juli, besloot Brouwer Tours de tocht af te gelasten. Zo gauw het weer 

is toegestaan zouden zij contact opnemen met Frény.  Het is er dit jaar niet meer van gekomen. 

 

5.10-Meerdaagse reizen: 

1-Dit jaar stond een vijfdaagse reis naar Willebadessen in het Teutoburgerwoud in Duitsland op het 

programma. Nadat de reis eerst van mei werd verschoven naar augustus, moest later toch worden 

besloten de reis te verschuiven naar 2021. De twee flinke corona haarden in de omgeving van 

Willebadessen waren daar debet aan. Bovendien was er onzekerheid over het vervoer, al dan niet 

met mondkapjes en wel of geen gebruik van het toilet. In goed overleg met BTR reizen hebben 

Gerard en Els Kuijper de reis verplaatst naar 21 t/m 25 juni 2021. BTR zal de reis in 2021 voor 

dezelfde prijs en met hetzelfde programma aanbieden. Deelnemers die de reis al betaald hebben 

krijgen een voucher, die ze in 2021 kunnen inwisselen. Deelnemers die in 2021 niet mee willen of 

mee kunnen krijgen het geld terug. Alle deelnemers werden door BTR schriftelijk geïnformeerd over 

deze afspraken. 

2-Ook de achtdaagse excursiereis naar veelzijdig Tirol, die van 30 augustus tot en met 6 september 

zou plaatsvinden, kon dit jaar geen doorgang vinden en werd ook verschoven naar 2021. Om precies 

te zijn naar 16 tot en met 21 augustus. Omdat het dan een zevendaagse reis betreft, zal de reis 

iets goedkoper worden. Frény van Eck heeft de onderhandelingen met “Effe Weg” gevoerd en is op 

dit prima resultaat uitgekomen. Op 10 november werd er een infomiddag over deze reis gepland 

waar Frény uitleg zou geven over de wijzigingen en het te volgen programma. Zij zou worden 

ondersteund door een door Ferko van Ancum gemaakte diapresentatie. Om te  kunnen voldoen aan 

de eis van maximaal dertig personen in één ruimte, werd de infomiddag in twee sessies verdeeld. 

Helaas, u raad het al, kon de infomiddag ook op deze wijze geen doorgang vinden en werd uitgesteld 

tot ergens in 2021. 

 

5.11-Uit eten: 

Jopie van Heumen en Ans Vet konden dit jaar maar 2 keer twee avondjes “Uit Eten” organiseren.  

1-Op 22 en 23 januari: Proeflokaal Bregje in Bloemendaal aan Zee. 

2-Op 19 en 20 februari:  Grieks restaurant Zaras in de Haltestraat. 

De op 26 en 27 maart geplande avonden bij restaurant La Fontanella in de Haltestraat moest worden 

afgelast. Het “Uit eten” kon verder dit jaar niet meer georganiseerd worden. 

Het maximaal aantal deelnemers van 50 personen per avond werd alle avonden met gemak gehaald. 

Voor deelnemers die niet over vervoer beschikten werd passend vervoer door vrijwilligers geregeld.  

 

5.12-Klaverjassen: 

Het klaverjassen werd dit jaar georganiseerd door Henny Paap, Greet van Duijn en Annie ter Wolbeek 
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en vond plaats in de kantine van de Jeu de Boules vereniging Zandvoort. Tot aan de lockdown werd  

er elke maandagmiddag op 6 tafels door 28 deelnemers geklaverjast. Helaas is er na het begin van 

de eerste lockdown geen kaart meer gelegd. Ook hier stond de veiligheid van de deelnemers voorop. 

 

5.13-Stevig wandelen: 
Zoals gebruikelijk werd er iedere woensdag en zondag gestart voor een stevige wandeling door de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen vanaf het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. Tot aan de 

lockdown deden daar gemiddeld 13 personen aan mee. Op 1 juli ging men weer van start, nu echter 

verzamelden men zich bij het NS station, om vervolgens over het strand richting zuid en terug te 

wandelen. Tegenvaller was de wind tegen, meevaller was het brede strand. Na afloop werd een kopje 

koffie genuttigd bij Paviljoen Thalassa. Men besloot om voorlopig, wegens de verwachtte drukte in de 

AWD, alleen op woensdag op strand te blijven wandelen en de duur van de wandeling te verlengen 

naar zo’n 1,5 uur. Hieraan deden gemiddeld 8 personen mee. Bij aanvang van de tweede lockdown 

moest aan deze sportieve activiteit weer een eind gemaakt worden. Frény van Eck coördineerde het 

geheel en toen zij geblesseerd was nam Jan Kreijger dit van haar over.  

 

5.14-Rustiger wandelen: 

In de eerste 10 weken van dit jaar wandelden gemiddeld 10 personen in een wat rustiger tempo 

door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Tijdens en na de lockdown is er wel doorgegaan met 

wandelen, maar buiten verantwoordelijkheid van DSVZ. De coördinatie van het rustige wandelen 

werd na de eerste lockdown door Henny Paap overgedragen aan Jan Wassenaar.  

 

5.15-Nordic Walking: 

Op dinsdag 17 maart zou het Nordic Walking weer beginnen, maar moest op de eerste dag al afgelast 

worden. Op 1 september werd opnieuw een start gemaakt. Tot en met 13 oktober konden negen 

liefhebbers in totaal zeven keer de Nordic Walking lessen van Marike Kramer volgen. In totaal waren 

er dit jaar dus maar 63 Nordic Walkers actief. Ook hier was Jan Wassenaar de coördinator. 

 

5.16-Fietsen: 

Ook dit jaar was het de bedoeling om op elke 2e en 4e zaterdag van de maand te gaan fietsen. Half 

maart moest deze sportieve activiteit gestopt worden. Toen op 1 juli weer gestart kon worden, bleek 

dat de behoefte om gezamenlijk te gaan fietsen was gegroeid. Onder de 13 fietsers konden 3 nieuwe 

gezichten verwelkomt worden. Het startpunt was bij de ingang van CenterParcs. De uitdaging was nu 

om een terras te vinden waarop je met zoveel personen tegelijk plaats kon nemen en toch 1,5 meter 

afstand kon houden. Zo’n terras werd o.a. gevonden bij het Fletcher hotel in Spaarnwoude, café Oma’s 

Kamer in Driehuis en bij Bief en Burgers in Vijfhuizen.  
Bijna alle fietsers hadden een elektrische fiets.  De gefietste afstand varieerde tussen de 20 en de 40 

km. Elke keer werd er klokslag 13.00 uur vertrokken van het verzamelpunt, bij de ingang van Center 

Parcs aan de Vondellaan. Na afloop, meestal rond 16.00 uur, werd er door een aantal nog wat 

nagepraat bij Rabbel in het dorp, vaak onder het genot van een chardonnay of een ander geneugje. 

Cilia van Weerdt was ook dit jaar weer de leidster van deze activiteit. In totaal is er dit jaar op 12 

zaterdagen gefietst. Bij een gemiddelde deelname van 10 leden met een gemiddelde afstand van 30 

km werd er dit jaar toch nog 2100 km gefietst!! 
 

5.17-Zwemmen: 

Tot aan de eerste lockdown zijn onze leden 10 keer op maandagmorgen gaan zwemmen bij 

CenterParcs Zandvoort. Zo kon Jan Wassenaar in totaal 149 deelnemers noteren. In de periode tussen 

de eerste en de tweede lockdown bleef het zwembad voor onze leden gesloten. Ondanks pogingen 

van Jan Wassenaar om toch een mogelijkheid te vinden, bleef de deur op slot. In augustus heeft 

voorzitter Gerard Kuijper, na tussenkomst van Nathalie Lindeboom van Pluspunt, een gesprek gehad 

met Nieuw Unicum om te onderzoeken of het zwemmen voor onze leden daar plaats kon vinden. 

Helaas kon Nieuw Unicum voor ons geen plaats vrij maken. 

 

5.18-Biljarten: 

Ook de biljarters waren aan het begin van dit jaar weer met goede moed aan de biljarttafel te vinden. 

Met zeven deelnemers werden, tot de lockdown, iedere woensdagmiddag de keu’s “gekruist”. Omdat 

de bewonerscommissie van het complex waar de biljarters normaal hun partijen speelden, na de 

eerste lockdown geen toestemming gaf om het biljarten weer op te starten, stelde Pluspunt voor om 

bij hen te komen biljarten. Van dat aanbod werd dankbaar gebruik gemaakt, zolang als het kon. 
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Gemiddeld werden er dit jaar op 17 woensdagmiddagen 7 partijen gespeeld. Dat betekent dat er dit  

jaar in totaal 119 partijen zijn gespeeld. Het gemiddelde waarmee werd gespeeld verschilde per speler, 

maar in totaal kwam het er op neer dat in gemiddeld 5500 beurten 5000 caramboles werden gescoord. 

Voor de eerste lockdown werd de koffie weer door Henk Baars verzorgd, een taak die bij pluspunt 

werd overgenomen door de dames achter de receptiebalie.  

Ondergetekende was de coördinator van het biljarten.  

 

5.19-Evenementencommissie: 

Eind januari liet de evenementencommissie het bestuur weten dat zij stopten met het organiseren van 

evenementen voor DSVZ. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om de evenementen zelf te gaan 

organiseren. Als dank voor hun werkzaamheden hebben de leden van de evenementencommissie een flesje wijn 

gekregen.   

 
5.20-Italiaanse middag: 

De oorspronkelijk op 22 maart geplande Italiaanse middag kon uiteindelijk op 29 september 

plaatsvinden. Weliswaar in twee aparte sessies van maximaal 50 personen en met de restrictie dat er 

maar 2 personen aan één tafeltje mochten zitten, en uiteraard op voldoende afstand. Men werd 

ontvangen met een kopje koffie met een Italiaanse lekkernij, waarna de voorzitter zijn welkomstwoord 

deed. Vervolgens kon men genieten van Toscaanse tomatensoep, kipspies a la Venetia, een lekkere 

Piccolini, een overheerlijke pasta penne en als toetje echt Italiaans ijs. Dit alles omlijst met Italiaanse 

muziek en om de sfeer helemaal Italiaans te maken werden op het scherm herkenbare beelden van 

Italiaanse toeristische plekken vertoond. Organisatoren van dit alles waren Els Kuijper, Ferko van 

Ancum en niet te vergeten Theo Smit met zijn medewerkers. Beide sessies werden elk door 50 leden 

bezocht. 

 

5.21-Bezoek HDMZ Museum:  

Om de leden van DSVZ in de corona tijd toch nog iets te kunnen aanbieden en dankzij de gulle gaven 

van de Russcherstichting en Stichting De Ruilwinkel van Sinkel, heeft het bestuur besloten om de 

leden van DSVZ een exclusieve aanbieding te doen in samenwerking met Rob Peters, manager van 

het in maart 2020 geopende HDMZ museum. De leden konden met een zeer aantrekkelijke korting 

een keuze maken uit de 4 arrangementen van het museumcafé. De arrangementen waren inclusief 

de 12 minuten durende panoramafilm over de geschiedenis van Zandvoort en de wisseling van de 

seizoenen op het strand. In de speciaal gebouwde ronde zaal werd in een 360°-projectie de 

ontwikkeling van Zandvoort getoond. Daarna kon men in het museumcafé genieten van het gekozen 

arrangement, waarbij men kon kiezen tussen aansprekende namen als “Lunchbuffet Bunkeren”, 

“Wijnproeverij “Sisi”, “Bierproeverij Grand Prix” en “Koffie Panorama”. De gerechten waren smaakvol 

en er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Zandvoortse lekkernijen van slagerij ‘De Halte’ en 

‘De Kaashoek’   
Indien men gebruik wilde maken van deze zeer aantrekkelijke aanbieding, diende men zich aan te 

melden bij Gerard Kuijper. Hij verstuurde daarna een bevestigingsbrief waarin de datum en het tijdslot 

vermeld stond waarop men het museum kon bezoeken. Dit om de coronabeperkingen goed te kunnen 

waarborgen. Meer dan 200 leden hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze aanbieding. Het is dus 

een groot succes gebleken. Doordat het museum gedurende de looptijd van het aanbod weer gesloten 

moest worden, is besloten dat de aanbieding geldig blijft tot 1 maand na heropening van het 

museumcafé. Voor diegenen die nog geen gelegenheid gehad hebben om gebruik te maken van dit  

aanbod, exclusief voor DSVZ-leden, geldt het volgende: Zodra het museumcafé weer open mag kunt 

u zich weer aanmelden bij Gerard Kuijper. 

 

6-Vrijwilligers: 

Het bestuur is bijzonder trots op de ca. 60 vrijwilligers waarover onze vereniging beschikt. Mede 

daarom werden er dit jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten gepland. Helaas konden beide 

bijeenkomsten geen doorgang vinden. Desondanks bleven de vrijwilligers de vereniging trouw. De 

bezorgers van de nieuwsbrief moesten dit jaar 3 extra rondjes maken, namelijk bij het rondbrengen 

van de puzzelboekjes met Pasen, de nieuwsbrief van juli en de brief 14 oktober, waarin het uitstel van 

de algemene ledenvergadering van 27 oktober en de consequenties  daarvan werd uitgelegd. Als dank 

voor de extra rondjes kregen alle bezorgers bij de nieuwsbrief van december een banketstaaf 

aangeboden.  
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7-Slot: 

Ondanks dat we dit jaar niet erg veel hebben kunnen doen, is dit verslag toch nog negen kantjes vol 

geworden. Daaruit mag blijken dat wij wel veel wilden doen maar helaas niet veel konden doen. Het 

bleef voornamelijk bij voorbereiden, uitstellen en nog eens uitstellen.  

Voor zover wij weten zijn maar een klein aantal van onze leden besmet geraakt met het corona virus. 

Ik spreek de wens en de hoop uit dat dat in 2021 zo mag blijven en dat we, nadat we allemaal 

gevaccineerd zijn, de draad weer kunnen oppakken en ons “gewone leven” weer terugkrijgen. Er is al 

veel voorbereidingswerk verricht. Nu nog de uitvoering. 

Voor alle activiteiten die onder hoofdstuk 5 van dit verslag beschreven zijn geldt, dat veel 

uitgebreidere informatie en verslaggeving in de nieuwsbrieven van 2020 te vinden is. Mocht u de 

nieuwsbrieven niet bewaard hebben, op onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl zijn ze 

allemaal terug te vinden onder menuregel “Nieuwsbrief archief”. 
Zoals gebruikelijk is in dit verslag tot nu toe nauwelijks plaats ingeruimd voor bedankjes. Dat is bewust 

gedaan. Het zou de leesbaarheid van dit verslag niet ten goede komen. En het risico iemand te 

vergeten is niet denkbeeldig. Om dat te voorkomen bedank ik liever iedereen in één keer en hoop ik 

dat u daar begrip voor heeft. Het bestuur bedankt iedereen die in 2020 belangrijk geweest is voor 

onze vereniging, of u nu lid bent of niet. En of u meer of minder, veel of weinig of lang of kort uw tijd 

aan onze vereniging heeft besteed. Mocht u zich hierin herkennen dan geldt het dankwoord zeker ook 

voor u. Hoewel we maar een deel van het jaar actief konden zijn, zijn dankzij u die paar activiteiten 

die wel doorgang vonden, met succes verlopen. 

 

 

Dus bij deze: 

 

NAMENS HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN DE SENIORENVERINGING ZANDVOORT: 

HEEL, HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW INZET EN DIENSTBAARHEID!!. 

 

Tot slot de zeer gemeende dankwoorden voor alle instellingen, verenigingen, bedrijven en personen 

die ons in 2020 op diverse wijze gesteund hebben. Dat zijn: 

De Gemeente Zandvoort, met name burgemeester D. Moolenburgh en wethouder G.J. Bluijs; 

De Ruusscherstichting; 

De medewerkers van Pluspunt, Ook Zandvoort en De Blauwe Tram; 

De medewerkers van de Bibliotheek Zandvoort; 

Bloemenhuis W. Bluijs, Zandvoort Noord; 

Jef en Henk Bluijs Bloemensierkunst, Haltestraat Zandvoort;  

Dhr. Cornelis van Meurs; 

Kennemerhart Zandvoort; 

Het Rode Kruis, afdeling Zandvoort; 

Alle medewerkers van de Krocht onder leiding van Theo Smit; 

De genoemde restaurants, die het Uit Eten mogelijk maakten; 

De medewerkers van BTR Reizen; 

De medewerkers van Effeweg; 

Het bestuur van Jeu de Boules vereniging Zandvoort; 

Alle medewerkers van Circus Theater Zandvoort; 

Makelaar Hans Jansen (Bon Voisin);  

Stichting De Ruilwinkel van Sinkel; 

En als laatste, maar zeer zeker niet als minste: 

  

Alle vrijwilligers en mede-bestuursleden van DSVZ. 

 

Allen hartelijk dank voor uw enthousiasme, inbreng en ondersteuning. 

De SeniorenVereniging Zandvoort hoopt in 2021 weer een beroep op u te mogen doen. 

 

Zandvoort, 18 januari 2021. 

 

Ton van Waarde, 

secretaris 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/

