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 Nieuwsbrief  

 Februari 2021 
 

 

   

 

 

 

   Beste leden, 

 

  Het is al een beetje laat, maar toch wens ik u vanaf deze plaats een gelukkig en     

  gezond 2021 toe.  

  Het is weer een turbulente periode geweest, die plaatsvond gedurende de kerstdagen  

  en oud en nieuw. Het corona-virus woekert nog steeds door en de besmettingen gaan  

  nog steeds niet zeer veel dalen. Ik hoop, dat de vaccinaties, die inmiddels gestart  

  zijn, daar veranderingen in brengen. De maatregelen blijven nog steeds van  

  kracht en worden misschien nog wel strenger, als de Engelse coronavariant ook hier  

  zich uitbreidt. Krijgt u een oproep om u te laten vaccineren, doe dit dan ook. Dat is  

  mijn persoonlijke mening. Ik doe het in ieder geval wel. De coronacrisis slaat ook bij   

  onze vereniging om zich heen. 

  Dit heeft tot gevolg, dat de vereniging hierdoor ook leden heeft verloren. Wij zijn  

  thans onder de 700 leden terechtgekomen. Dus, wat mij betreft, mag deze periode  

  gauw teneinde zijn. 

 

  Er gebeuren gelukkig ook nog positieve dingen. Ons oudste lid is afgelopen jaar 106  

  jaar geworden en we hebben er weer een aantal echtparen bij die 50 jaar getrouwd   

  waren en één echtpaar was zelfs 60 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. 

  Ik had ook wat tijd om enkele leden met een bezoek te vereren, dat in dank werd  

  ontvangen.  

 

  Ik ben ook al enkele keren in gesprek geweest met de gemeente over een eigen plek    

  voor onze vereniging. Daar leek enige vooruitgang in te zitten, toen mij een gedeelte   

  van het oude raadhuis werd aangeboden. Helaas werd dit afgewezen door de  

  wethouder. Begin januari zou ik een uitnodiging krijgen om evt weer een ruimte te  

  verkrijgen in het voormalige Rode Kruis gebouw. Dit is helaas nog niet ontvangen  

  (18 jan.) Afwachten maar. 

 

  Onze secretaris heeft een prachtig jaarverslag gemaakt, dat bij deze nieuwsbrief is  

  toegevoegd. 

 

  Veel leesplezier. 

 

  Uw voorzitter 

  Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op woensdag. Groep Frény vertrekt iedere woensdag om 10:00 uur 

vanaf de hoofdingang NS station. Groep Jan vertrekt iedere 

woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis aan de 

Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Frény Kirindongo-van Eck 023 537 12 49 

 

 

Biljarten zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op woensdag van 13:00 tot circa 16:30 uur in het Pluspunt, 

Flemingstraat 55 te Zandvoort.  

Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53 

 

 

Klaverjassen zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op maandag van 13:00 – 16:30 uur. In de kantine van de 

Jeu de Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 te Zandvoort. 

Voor informatie: Henny Paap, 023 571 32 76 

 

 

Zwemmen zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs 

Zandvoort.   

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 Nordic Walking zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op dinsdag om 11:15 uur onder leiding van Marike Kramer, een 

gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,50 per 

keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

 

 

Fietsen zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13:00 uur 

vanaf Center Parcs Zandvoort aan de Vondellaan. 

Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 571 70 30 

 

 

Lief en leed 

Een kaartje bij ziekte, een attentie bij bijvoorbeeld een 

huwelijksjubileum etc. Een beetje aandacht voor elkaar. 

Geef dit door aan Mieke Kluitenburg. Mieke is bereikbaar op 

telefoonnummer 023 576 63 10 of 06 83 92 10 46 

of via de mail liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Secretariaat: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl, telefoon 06 44 74 06 53 

Redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v.: De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

De sluitingsdatum kopij nieuwsbrief maart 2021: maandag 15 februari  

De nieuwsbrief maart 2021wordt bezorgd tussen vrijdag 26 februari en 

maandag 1 maart 2021 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Bestuur Functie  e-mail 

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

 

 

 

 

Hartelijk dank 

Om u als lid te bedanken na het rare jaar 2020 hebben 

wij bij onze laatste nieuwsbrief van 2020 een 

bloemencadeaubon gedaan. Het bestuur heeft hierna 

heel veel kerstkaarten, telefoontjes, mailtjes etc. 

ontvangen van leden die deze attentie enorm kunnen 

waarderen. Inmiddels zijn er al veel cadeaubonnen bij 

beide bloemenzaken Bluijs ingeleverd. Wij waarderen 

het dat u met zovelen de moeite heeft genomen om ons 

te bedanken. Laten wij hopen dat wij elkaar in de loop 

van dit jaar weer mogen ontmoeten.  

Hou vol ! 

 

Bestuur DSVZ  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand is er één nieuw lid bijgekomen. 

Mevrouw A. Drommel. 

 

Wij heten mevrouw Drommel van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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ANBI status 

 

Wellicht heeft u het wel eens gehoord, de ANBI status.  

Wat is een ANBI status ? 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze 

bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke 

instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. 

 

De belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn.  

Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI status. Dit is aantrekkelijk voor donateurs 

omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse 

giften als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. 

 

Een ANBI moet 90 % van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn 

om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of bestuur mag niet 

over vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen 

hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. 

En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. 

Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren. 

 

Ook DSVZ wil in de toekomst graag de ANBI status. Al enige tijd zijn wij met dit proces bezig. 

Zoals u in de agenda voor onze Algemene ledenvergadering heeft kunnen zien (nieuwsbrief 

maart 2020 en oktober 2020), staat op nummer 10 het voorstel tot wijziging van de statuten 

van DSVZ. Als de vergadering instemt met deze wijziging dan kunnen wij de volgende stappen 

in het proces toekenning van de ANBI status nemen. 

Eerst moeten wij een bezoek brengen aan een notaris om de statuten te laten wijzigen, hierna 

willen wij de ANBI status gaan aanvragen. 

Het is voor DSVZ van belang dat de leden instemmen met dit punt op de agenda. 

 

Wanneer de Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend, wij 

hopen in de loop van 2021 een Algemene ledenvergadering te kunnen houden. Hierna kunnen 

wij verder met het proces. 

 

 

 

Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Miniatuur bouwen 

In het tv programma: Klein maar fijn, namen de beste miniatuurbouwers 

van Nederland het tegen elkaar op. Ben je geïnspireerd geraakt door dit  

tv programma? Of doe je thuis al miniatuurbouw? Of misschien heb je er 

nog nooit mee te maken gehad maar wil je graag meer weten en 

beginnen? Miniatuurbouw kan met verschillende materialen zoals hout, 

plastic en karton.   

  

Een geïnteresseerde Zandvoorter met een beetje ervaring wil graag in de 

Blauwe Tram 1 x per week miniatuurbouwen samen met anderen.   

Het bouwen van een miniatuurmodel kan erg lastig zijn. Het delen van tips, 

trucs, bouwtekeningen, bouwpakketten en materialen kan daarbij 

helpen. Wil je ook wekelijks samenkomen, werken en deze hobby delen ?  

Pluspunt faciliteert graag, je betaalt alleen voor een kopje koffie.  

Wanneer we aanmeldingen ontvangen kunnen we ná de Lockdown afspraken maken.  

Meld je aan bij Pluspunt Zandvoort 0235740330 of de Blauwe Tram 06-33803279 en  

vraag naar Hella Wanders of Hans Ruurda.  
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Vervolg nieuws Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

U bent welkom in Pluspunt (noord) en De Blauwe Tram.  

Voor informatie en aanmelden voor activiteiten bij Pluspunt: 

023 574 03 30 en voor De Blauwe Tram tussen 9.00 en 12.00 uur via 

023 304 07 00. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en 

staat de veiligheid en de gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voorop. 

Betaling uitsluitend met PIN!  

 

Actuele Corona maatregelen Pluspunt 

Corona blijft ons in zijn greep houden. Pluspunt volgt alle maatregelen op de voet en past zich 

zoveel mogelijk aan om Coronaproof activiteiten te kunnen aanbieden. We houden u op de 

hoogte van deze maatregelen én de actuele activiteiten via de Ladder in de krant, Facebook en 

de website. Bent u benieuwd of een activiteit doorgaat dan mag u natuurlijk ook even bellen 

met onze receptie: 023 574 03 30 

 

 

Leestips van de Bibliotheek 

 

 

Christina Lauren 

Ik durf je niet te zeggen 

 

Twee tegenpolen hebben ondanks hun enorm verschillende karakters een 

stevige, platonische vriendschap en het lukt hun beiden niet de juiste partner 

te vinden. Als ze gaan daten levert dat veel komische maar ook 

ongemakkelijke situaties op. Zo heerlijk romantisch. 

Een boek voor als je je even goed wilt voelen en wilt lachen. 

 

 

 

 

 

Daniel Silva 

De geheime orde 

 

Gabriel Allon, hoofd van de Israëlische geheime dienst, is met zijn gezin op 

vakantie in Venetië als zijn hulp wordt ingeroepen nadat paus Paulus VII 

dood wordt gevonden. In eerste instantie wordt aangenomen dat de Paus 

een natuurlijke dood is gestorven maar aartsbisschop Luigi Donati denkt aan 

moord. Er wordt namelijk een agent van de Zwitserse Garde vermist en de 

brief die de paus in zijn laatste uren schreef is zoek. De brief was gericht aan  

Gabriell Allon. Een heerlijk spannende spionageroman. 

 

 

 

Brit Bennett 

De vervlogen helft 

 

De tweelingzussen Desiree en Stella ontvluchten op zestienjarige leeftijd hun 

geboortedorp in Louisiana en ze proberen eerst samen maar later gescheiden 

van elkaar een bestaan op te bouwen. Als ze elkaar jaren later weer 

ontmoeten zijn ze niet meer de identieke tweeling die ze ooit waren en 

verschillen ze niet alleen in karakter maar ook in levensstijl enorm van 

elkaar. 

Een indrukwekkend en mooi geschreven verhaal. 
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Tips en tips 

 

Vaak valt er wat te besparen. Hieronder geven wij enkele bespaar tips. Voor de meeste tips is 

het handig als u een beetje thuis bent op de computer. Wellicht kan één van uw kinderen een 

vriend of vriendin of een goede kennis u hiermee helpen. 

 

TV, radio, telefoon, internet 

 

U kijkt al jaren tv, u heeft al net zo lang telefoon en/of internet. Soms loont het 

uw eigen abonnementen een keer te bekijken en dit te vergelijken met een 

andere zogeheten provider (een ander bedrijf). Als u bijvoorbeeld een 

abonnement heeft waarin alles (tv, radio, internet, telefoon) zit met bijvoorbeeld 

een extra pakket zodat u de wedstrijden van uw favoriete voetbalclub kunt zien 

kan het u bijvoorbeeld enkele tientjes per maand schelen als u overstapt naar 

een andere provider. 

 

 

Duurzaam bouwloket 

 

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze 

energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet 

zijn. Op dit moment is er een promotiecampagne 

voor woningisolatie in Zandvoort. Huiseigenaren kunnen zich tot 1 maart 2021 inschrijven voor 

de actie en profiteren van een extra scherpe prijs voor spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie. 

Ook is er subsidie van het Rijk beschikbaar.  

Door uw huis te isoleren profiteert u van een lagere energierekening en meer comfort. 

De gemeente werkt samen met het Duurzaam Bouwloket.  

Voor meer informatie kunt u kijken op www.duurzaambouwloket.nl  

 

 

!WOON energiecoach 

 

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, 

energie, organisatie en participatie. Zij zijn er voor huurders, 

eigenaar-bewoners en woningzoekenden. !WOON is een 

onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de 

bewoners staat voorop. Veel van het werk wordt betaald door gemeentes. Een gratis bezoek of 

videobelafspraak met een energiecoach kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar 

schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning.  

U krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals ledlampen, 

radiatorfolie, tochtband of een waterbesparende doucheknop. Uw gemeente betaalt de 

bespaarproducten en het bezoek, voor u is het geheel gratis. Het bezoek is éénmalig en 

vrijblijvend. De energiecoaches zijn vrijwilligers en begeleid door !WOON.  

Voor meer informatie kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur 

met 020 523 01 30 of kijk op www.wooninfo.nl/energiecoach 

 

Nibud 

 

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Zij doen onderzoek naar en 

geven voorlichting over de huishoudportemonnee. 

Denk aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de 

praktijk ! De voorlichting die zij geven over geldzaken in de praktijk varieert van 

online informatie op de website, handige gratis rekentools, boekjes en e-books over 

verschillende financiële onderwerpen. Voor meer informatie kijkt u op nibud.nl 

Telefonisch is het Nibud tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar op 030 239 13 50 

 

 

http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.wooninfo.nl/energiecoach
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Soms is er de behoefte even uw verhaal te doen. In deze tijd kunt u zich behoorlijk eenzaam 

voelen en zijn er weinig mensen met wie u contact heeft. 

Mocht u de behoefte hebben om bijvoorbeeld in het holst van de nacht, de vroege ochtend of op 

een feestdag aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u alle dagen van de week 24/7 bellen 

met de Luisterlijn. Bij de Luisterlijn is er voor iedereen, altijd, een luisterend oor beschikbaar 

met aandacht en zonder oordeel. 

Door het bieden van een luisterend oor worden bellers door goed opgeleide vrijwilligers in staat 

gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te 

bieden. Het landelijke telefoonnummer van de Luisterlijn is 0900 0767, lokaal kunt u in deze 

regio terecht op telefoonnummer 023 547 14 71 

 

 


