Nieuwsbrief
Oktober 2021

Beste leden,
De zomer is bijna weer ten einde en ik moet zeggen, dat het weer niet zo goed is
geweest. Nu (19 sept.) geniet ik nog even van een nazomertje.
Ik zeg u, dat het toch wel een drukke tijd is geweest en dat is niet voor alle leden zo.
We hebben in Zandvoort een prachtig Grand Prix spektakel achter de rug.
Onze vereniging is op pad geweest naar Tirol en dat is ook een succes gebleken.
We hebben onze eerste dagtocht achter de rug en gaan nu los met de overige
activiteiten, doch niet alles zet zich voort i.v.m. een tekort aan vrijwilligers.
Wij gaan ons best doen.
Wat mij verbaast is dat de opgaven voor het Oktoberfest behoorlijk tegenvallen.
Waar ligt het nu aan ? Kunt u mij daar iets zinnigs over vertellen ?
Wat wel gelukt is, is het feit dat na geruime tijd het ons gelukt is om weer een
eigen onderkomen te hebben. De vereniging heeft haar stekkie weer terug in het
voormalig Rode Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De verhuizing is bijna
voltooid dus we zijn weer vol goede moed.
Wat mij wel verontrust is dat er dit jaar al 22 leden zijn overleden, waarvan slechts
één aan corona. Ik hoop dat dit nu echt stopt.
Het gaat u allen goed en wij ontmoeten elkaar weer spoedig.
Uw voorzitter,
Gerard Kuijper
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten
Wandelen
Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 10.00 vanaf de
hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
De groep met een wat rustiger wandeltempo o.l.v. Jan Wassenaar
vertrekt iedere woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis
aan de Zandvoortselaan. Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur.
Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30
Biljarten
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
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
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
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 november 2021: maandag 18 oktober
De nieuwsbrief november 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 29 oktober en
maandag 1 november 2021
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Vaccinatiebewijs regelen als coronatoegangsbewijs
Corona is nog steeds onderdeel van ons leven. Per 25 september
heeft u een coronatoegangsbewijs of QR code nodig. U kunt een
coronatoegangsbewijs online regelen via de website van de
Rijksoverheid. U heeft hiervoor wel een DigiD code nodig. Heeft u
een DigiD code dan kunt u het coronatoegangsbewijs in de vorm
van een QR code op uw smartphone zetten of op papier uitprinten.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld naar het theater of een
restaurant en deelnemen aan DSVZ activiteiten en dagtochten.
Veel van onze leden hebben geen smartphone of een computer.
Deze leden willen toch een coronatoegangsbewijs in handen
hebben. Hieronder leest u hoe u dit coronatoegangsbewijs zonder
computer kunt regelen.
U kunt bellen met telefoonnummer 0800 1351 (gratis telefoonnummer),
U geeft vervolgens uw burgerservicenummer (BSN) en uw postcode door en het bewijs wordt naar
uw huisadres toegestuurd.
Het kan enige dagen duren eer het coronatoegangsbewijs bij u op de deurmat valt.
Digitaal aanbod in Zandvoort
Verschillende organisaties hebben onlangs vanuit de thematafel ontmoeten een overzicht gemaakt
om moeiteloos, leuk en interessant digitaal aanbod te vinden op het gebied van kunst, cultuur,
beweging en specifiek Zandvoorts aanbod.
Deze collectie is speciaal ontwikkeld voor bezoekers van de Ontmoetingscentra, mantelzorgers,
vrijwilligers en leden van De Seniorenvereniging Zandvoort.
De gedachte hierbij is dat er via de digitale mogelijkheden een hele wereld bestaat die voor
iedereen makkelijk te vinden is. Met dit aanbod willen zij deze wereld binnen handbereik brengen.
Het digitaal aanbod in Zandvoort is te vinden via de website Pluspuntzandvoort.nl
Wandelen in de Amsterdamse Waterleiding duinen
Op woensdag en zondag kunt u mee wandelen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen.
Nieuwe wandelaars zijn van harte welkom.
Vanaf woensdag 6 oktober start de groep weer om
10.00 uur, naar de oorspronkelijke tijd van voor de
corona uitbraak.
De groep met een rustiger wandeltempo start om 10.15
uur. Het vertrekpunt is het Pannenkoekenhuis Dune aan
de duinrand, Zandvoortselaan 130 A.
Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur.
Aanmelden voor de groep van 10.00 uur kan bij
Jan Kreijger op telefoonnummer 06 24 43 79 14.
Informatie en aanmelden voor de groep van 10.15 uur kunt u contact opnemen met
Jan Wassenaar op telefoonnummer 06 46 07 57 30.
Biljarten
Het nieuwe seizoen biljarten staat voor de deur. Er is plaats voor nieuwe
deelnemers. Heeft u zin om op woensdagmiddag mee te biljarten, neem dan
contact op met Ton van Waarde op telefoonnummer 06 44 74 06 53 of per mail
secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Marijke Petrovic
Els Kuijper
Mieke Kluitenburg
Yvonne Janse

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beoogd bestuurslid /
2e penningmeester
Bestuurslid /
ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistent

e-mail
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06 44 74 06 53
De voorzitter en de ledenadministratie zijn bereikbaar op telefoonnummer 023 571 82 05
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur.

Agenda:

Vrijdag 1 oktober
Zaterdag 2 oktober
Donderdag 21 oktober
Dinsdag 26 oktober
Dinsdag 9 november

Nationale Ouderendagen
Oktoberfest
Nationale Ouderendagen
Oktoberfest
Museumbezoek Amsterdam
Algemene Ledenvergadering
Bingo

Aanvang 14.00 uur De Krocht
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Vertrek trein 09.34 uur
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Aanvang 13.30 uur De Krocht

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden
bijgekomen.
Mevrouw B.M. Vos – van der Staaij,
de heer P.J.M. Eldering, mevrouw J.A.M. Eldering – Hoes, de heer H.T. Eelman,
mevrouw M.T. Aker, de heer J. van Bavelgem, de heer R.H. Kras, mevrouw M. Reijngoud,
mevrouw V.M. Bruijn – van der Storm, mevrouw L. van Alphen – Roest
mevrouw W.J.M. Duivenvoorden – Koek en mevrouw P. Hoofd.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Museumbezoek
Op donderdag 21 oktober starten wij met onze maandelijkse
museumbezoeken.
Op die datum gaan wij naar het Amsterdam museum aan de
Kalverstraat 92 waar de gouden koets ter bezichtiging staat.
De entree is € 20,00, met de museumkaart € 5,00 bij betalen.
Met de VriendenLoterij VIP-KAART gratis entree.
De audiotour is bij de prijs inbegrepen.
Helaas moet er een tijdslot of misschien meerdere tijdsloten
geboekt worden, dit hangt af van het aantal aanmeldingen.
Afhankelijk daar van gaan we de koffie drinken bij het gezellige
museumcafé.
We vertrekken met de trein van 09.34 uit Zandvoort naar Amsterdam Centraal.
Opgeven kan vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 15 oktober per e-mail
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch op 06 46 07 57 30.
We maken er een mooie dag van !
Groeten, Jan Wassenaar
Boekentips uit de bibliotheek
Louise Candlish
Ons huis
Als een vrouw, Fiona, op vrijdag de dertiende thuiskomt, ontdekt ze dat haar
prachtige Londense woning door een ander gezin wordt bewoond. Ook haar
man en kinderen zijn verdwenen. Volgens de nieuwe bewoners hebben Fiona en
haar man beiden de verkoopacte ondertekend. Fiona weet echter van niets.
Terwijl ze op zoek gaat naar haar man en kinderen ontdekt Fiona hoeveel
leugens haar man haar heeft verteld. Als lezer denk je langzamerhand het
mysterie te ontrafelen tot je bij de laatste alinea bent en je al je theorieën
overboord kunt gooien.
Een fantastische eerste thriller van deze schrijfster.
Karin Quint
Het koetshuis
Laura, die opgroeide op landgoed Rosaville, duikt in de geschiedenis van het
bijbehorende koetshuis. Dit was een belangrijke plek voor haar oma. Tijdens
haar zoektocht wordt ze verliefd op Tom. Net als bij haar oma lijkt de liefde met
Tom stuk te lopen. Hij heeft namelijk veel geheimen. Al snel komt Laura
erachter dat die geheimen allemaal met het koetshuis te maken hebben.
Een heerlijk romantisch verhaal in een schitterende setting. Deel 1 van een
serie over het landgoed Rosaville.
Beth Morrey
Een tweede kans voor Missy
Een eenzame oudere vrouw, Missy, ontmoet in het park twee jongere vrouwen.
Ze sluiten vriendschap met haar, ondanks dat ze zich eenzaam voelt. Missy
denkt haar eenzaamheid door haar gedrag aan zichzelf te danken te hebben.
Daarom wil ze deze tweede kans met beide handen aanpakken. Een boek over
eenzaamheid, liefde, hoop en vergiffenis voor jezelf.
Een prachtig debuut.
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Aan alle leden van De SeniorenVereniging Zandvoort:
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
De SeniorenVereniging Zandvoort op dinsdag 26 oktober 2021 in theater De Krocht
te Zandvoort. Aanvang 14.00 uur
Agenda:
Opening en mededelingen door de voorzitter;
Notulen van de ledenvergadering van 9 april 2019;
Deze notulen kunt u vinden in de DSVZ-nieuwsbrief van juni-juli 2019.
Zie onze website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/nieuwsbrief archief/juni-juli-2019.
3Ingekomen stukken;
4Jaarverslag 2019;
a-Verslag van de secretaris (zie onze website of nieuwsbrief van april 2020);
5Jaarverslag 2020;
a-Verslag van de secretaris (zie onze website of nieuwsbrief van februari 2021);
b-Overzicht ledenbestand;
c-Activiteiten top 5;
6
Financieel verslag, boekjaar 2019;
7Mededeling kascommissie, boekjaar 2019;
8Financieel verslag, boekjaar 2020;
9
Mededeling kascommissie, boekjaar 2020;
PAUZE;
10Voorstel tot wijziging van de statuten van DSVZ:
Het bestuur stelt voor om de artikelen 7, 8 en 19 van de statuten van DSVZ als volgt te
wijzigen:
Artikel 7: Bestuur:
1
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur uit een door de algemene vergadering te
bepalen oneven aantal van tenminste drie leden.
2
Uitsluitend leden kunnen bestuurders zijn.
3
Indien bestuursleden een gezamenlijke huishouding voeren dan wel een geregistreerd
partnerschap of huwelijk zijn aangegaan mogen de stemmen van deze bestuursleden niet
doorslaggevend zijn. Bestuursleden zijn zelf verantwoordelijk een dergelijke situatie per
direct aan de overige bestuursleden te melden.
4
Bestuurders zijn in persoon gevrijwaard van alle aansprakelijkheid behoudens wanneer er
sprake is van onbehoorlijk bestuur en de daarvan ontstane gevolgen.
Artikel 8: Benoeming bestuurder:
Toevoegen lid 4:
4
De algemene vergadering is tevens verplicht om een belet of ontstentenis bestuurder te
benoemen die, uitsluitend in het geval er voor wat betreft het gehele bestuur een situatie
van belet of ontstentenis mocht optreden, bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.
Op gemelde benoeming is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel eveneens
van toepassing.
Artikel 19: Vereffening:
1
Onverminderd het in de wet bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een besluit van
de algemene vergadering, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.
2
Indien de vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering,
treden ter vereffening van het vermogen van de vereniging de bestuurders als vereffenaars
op.
3
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4
Bij opheffing van de vereniging zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen met een soortgelijk doel, of aan een buitenlandse algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijk doel.
5
Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene, die daartoe door de
algemene vergadering is aangewezen.
De huidige tekst van de statuten van DSVZ kunt u terugvinden op onze website
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/organisatie
12-
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11-

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement van DSVZ:
Het bestuur stelt voor om artikel 6, lid 1 en artikel 21, lid 1 en 2 van het Huishoudelijk
Reglement als volgt te wijzigen:
Artikel 6:
1
Leden van verdienste en leden voor het leven zijn leden die zich jegens de vereniging als
geheel bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij zijn voor de verdere duur van hun
lidmaatschap vrijgesteld van het betalen van contributie. Benoeming vindt plaats door het
bestuur.
2
De leden 2 t/m 9 van dit artikel blijven ongewijzigd.
Artikel 21:
1
Behoudens het bepaalde in lid 2 en lid 3 worden de leden van het bestuur gekozen voor
een zittingsperiode van 4 jaar. Na afloop van hun zittingsperiode treden zij af en zijn zij
telkens herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode van 4 jaar.
2
Ingeval een lid van het bestuur zijn zittingsperiode niet uitdient, treedt degene die in zijn
plaats wordt gekozen af in het jaar waarin zijn voorganger afgetreden zou zijn en is dan
herkiesbaar voor een zittingsperiode van 4 jaar.
3
Lid 3 van dit artikel blijft ongewijzigd.
De huidige tekst van het Huishoudelijk Reglement van DSVZ kunt u terugvinden op onze website:
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/organisatie
12Bestuursverkiezing;
Voorzitter Gerard Kuijper en algemeen bestuurslid Mieke Kluitenburg waren in 2020
aftredend. Beiden zijn in functie gebleven. Gerard Kuijper stelt zich herkiesbaar. Mieke
Kluitenburg stelt zich niet herkiesbaar (Zij zal wel de lief en leed organisatie blijven
coördineren).
Penningmeester Jan Wassenaar en algemeen bestuurslid Els Kuijper zijn in 2021 aftredend.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Marijke Petrovic als bestuurslid te benoemen. Zij zal de functie van
2e penningmeester gaan vervullen.
Het bestuur stelt voor onze oud-voorzitter, Fred Kroonsberg, te benoemen tot bestuurder
belet of ontstentenis.
De leden hebben het recht zelf een kandidaat bestuurslid aan de ledenvergadering voor te
stellen. Opgaven daartoe dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de
ledenvergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De kandidaatstelling dient
te zijn ondertekend door ten minste vijf leden, onder bijvoeging van een bereidverklaring
van de kandidaat.
13Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort, boekjaar 2021;
14Verkiezing kascommissie boekjaar 2021;
15Top 5 doelen 2021;
16Contributie boekjaar 2022;
17Rondvraag;
18Sluiting.
De leden kunnen zelf voorstellen aan de ledenvergadering doen. Daartoe dient men deze uiterlijk
twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij de secretaris.
Voor uw en onze veiligheid zullen wij bij binnenkomst bij iedereen een QR-code check uitvoeren.
Dus neem uw Iphone of QR print mee. Zonder positief resultaat mogen wij u helaas niet
binnenlaten. (Heeft u geen QR code? Lees het stukje op pag. 3 en probeer het. Lukt het niet dan
volstaat het vaccinatiebewijs, waarop staat aangegeven dat u twee keer gevaccineerd bent).
Door uw aanwezigheid geeft u blijk van uw betrokkenheid bij onze vereniging. Het bestuur zal uw
aanwezigheid dan ook zeer op prijs stellen. Wij wensen u bij voorbaat een aangename en nuttige
vergadering toe.
namens het bestuur van De SeniorenVereniging Zandvoort
Ton van Waarde, secretaris
Staringstraat 1
2041 BH Zandvoort

telefoonnummer: 06 44 74 06 53
e-mail: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Bingo dinsdag 9 november 2021
Op dinsdag 9 november organiseren wij de eerste en de laatste bingo van dit jaar
in Theater De Krocht. Wij beginnen om 13.30 uur !
De zaal van De Krocht gaat om 13.00 uur open.
De bingo ballen zijn opgepoetst en onze bingo plankjes liggen op u te wachten.
Omdat het de eerste en de laatste bingo van dit jaar is willen wij uitpakken met extra mooie prijzen.
Kortom alle ingrediënten voor een gezellige middag. Er zijn twee bingo rondes met aansluitend een
loterij. Wij verwachten dat deze middag om 16.30 uur ten einde is.
U kunt zich vanaf woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 5 november aanmelden bij
Els Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan. U kunt zich ook
aanmelden per e-mail: evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Mocht u onverhoopt na opgave niet kunnen komen wilt u dit dan ook aan Els Kuijper doorgeven,
dan kan er een ander lid in uw plaats naar de bingo en hoeven wij niemand teleur te stellen.
Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram
Heren, koken kun je leren ! Kookcursus voor mannen.
Heren, dit is uw kans om een smakelijke en gezonde maaltijd te leren bereiden
voor uzelf, uw familie of vrienden. Het samen leren koken en samen eten is
leerzaam, gezellig en u ontmoet nieuwe mensen.
Onder leiding van een enthousiaste kok leert u in zes lessen om een aantal
(eenvoudige) gerechten te bereiden. Voor het koken is de keuken van Pluspunt
beschikbaar. Heeft u een dieet? Geen probleem, gewoon even melden bij de
docent. Het spreekt voor zich dat u daarna gezamenlijk geniet van het diner dat
u met elkaar hebt bereid.
Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in. De cursus vindt plaats op 6 woensdagen van 16:00
tot 19:30 uur. De kosten bedragen € 160,00
Bij voldoende aanmeldingen gaat de kookcursus van start op woensdag 6 oktober.
Voor meer informatie bel Esther Madera, tel. 06-19949748
Korting met Zandvoortpas. U krijgt 25% korting op de cursusprijs als u de Zandvoortpas toont.
Verhalengroep: 'Vitaminen voor Verbinding'
Druk, druk, druk....Geen tijd meer om naar elkaars levenservaringen te luisteren, terwijl daar wel
behoefte aan is. Spreekt dit je aan? Wil jij je verhaal kwijt, maar ook naar een ander luisteren?
Pluspunt start een verhalengroep die aan dit doel beantwoordt. Een verhalengroep waarin ook
gelachen wordt en een speels element heeft.
Gespreksleiders: Annelies van Kooten en Gerrie Rutte.
Datum: vanaf woensdag 29 september, 8 Bijeenkomsten, later instromen is mogelijk!
Tijd: van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 25,- inclusief koffie/thee, korting met Zandvoortpas.
Opgeven bij de balie of via de website van Pluspunt
WEEK VAN DE ONTMOETING 30 SEPTEMBER TOT EN MET 7 OKTOBER
In de week van de ontmoeting kunt u gratis aan een aantal activiteiten deelnemen.
Donderdag 30 september, bloemschikken
Zondag 3 oktober, generatiefoto

Dinsdag 5 oktober, schilderclub
Donderdag 7 oktober, breiclub

Kijk voor alle activieteiten tijdens de week van de ontmoeting op Pluspuntzandvoort.nl/ontmoeting
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