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Nieuwsbrief  

December 2021 en 
Januari 2022 

 
 

 
 

     Beste leden, 

 

          Wij zijn de laatste tijd als bestuur weer aardig bezig geweest om het u naar de  

          zin te maken. Denk bijvoorbeeld aan o.a. het Oktoberfest, de bingo en de  

          modeshow, die voor u werden georganiseerd. Wij hebben u eind vorig jaar  

          verblijd met een bloemenbon. De reacties waren zeer positief. 

          Wij hebben nu de eindafrekening gekregen van deze actie en daarbij blijkt, dat  

          er ongeveer een kwart niet van deze actie gebruikt heeft gemaakt.  

          Dat stemt mij niet vrolijk. Het bestuur heeft zich behoorlijk ingespannen voor  

          deze actie. Vaak wordt er gedacht dat het bestuur betaalde krachten zijn. 

          Ik kan u uit de droom helpen. Wij zijn allemaal vrijwilligers ! 

 

          Gelukkig hebben wij op 26 oktober j.l. de Algemene Leden Vergadering kunnen  

          houden. Het verslag kunt u in deze nieuwsbrief lezen. 

 

          Dit jaar ontvangt u alleen een kerstkaart, en geen einde jaar geschenk.  

          De uitleg waarom kunt u lezen op pagina 3 van deze nieuwsbrief. 

 

          Wij zijn nu al weer enige tijd bezig om er volgend jaar, ons 10-jarig bestaan,    

          een geweldig jaar van te maken. Dit kost ons behoorlijk wat inspanning, maar ik  

          kijk er wel naar uit. Wij zijn er voor u maar u bent er voor ons. 

 

          Ondertussen zijn er weer strengere corona maatregelen, ik hoop dat dit niet al   

          te lang zal duren.  

 

          Ik wens u allen een gelukkig uiteinde en een veelbelovend 2022. 

        

 

          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 Zandvoort,  

kosten € 2,= per keer.  

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 februari 2022: maandag 17 januari 2022 

De nieuwsbrief februari 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 28 en maandag  

31 januari 2022 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Contributie 2022 

 

Normaal gesproken staat in de nieuwsbrief van november het verzoek tot het betalen van de 

contributie voor het volgende jaar. Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) op 26 oktober 

jongstleden heeft het bestuur een voorstel gedaan. Dit voorstel is akkoord bevonden door de leden. 

Concreet betekent dit dat alle leden die in januari 2021 op de ledenlijst van de vereniging staan én 

de contributie voor 2021 hadden voldaan éénmalig vrij te stellen van het betalen van de contributie 

over 2022. Dit voorstel is gedaan ter compensatie van het in de corona periode niet kunnen 

deelnemen aan activiteiten van onze vereniging.   

Dit houdt in dat bij de leden die normaal gesproken per incasso de contributie betalen, deze incasso 

éénmalig niet uitgevoerd zal worden. 

 

Alle leden zijn vrij een bijdrage voor het jaar 2022 te doen. U kunt dit overmaken op IBAN nummer 

NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort. 

Uw bijdrage zal als een donatie aan onze vereniging worden beschouwd. 

 

Kerstgeschenk 2021 

 

Dit jaar ontvangt u geen kerstgeschenk. U zult alleen een kerstkaart van ons 

ontvangen. Reden voor het niet versturen van een kerstgeschenk is 

bovenstaande én dat wij deze kosten willen besteden aan activiteiten ter 

gelegenheid van ons 10 jarig bestaan in 2022. 

 

Reis naar Willebadessen 

 

De reis naar Willebadessen, maandag 23 tot en met vrijdag 27 mei 2022, gaat door. 

Binnen 45 minuten hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om deze reis door te laten gaan. 

Er is nog een beperkt aantal tweepersoonskamers beschikbaar, de éénpersoonskamers zijn allemaal 

geboekt en is er een reservelijst. Voor een tweepersoonskamer kunt u zich nog aanmelden bij 

Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 

11.00 uur of per e-mail; voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Museumbezoek 

 

Donderdag 16 december, op dezelfde dag als de dagtocht naar 

Hilvarenbeek is het museumbezoek aan het Frans Hals museum, 

Groot Heiligland 62 in Haarlem. 

Zoals de Noordelijke Nederlanden Frans Hals, Rembrandt en 

Vermeer hebben, zo kennen de Zuidelijke Nederlanden hun eigen 

Grote Drie: Jordaens, Rubens en Van Dyck. 

Net als zijn tijdgenoot Frans Hals, schilderde Jordaens met grote 

zwier, menselijkheid en eigenzinnigheid. Ontdek meer over 

Jordaens en laat je verrassen door de verhalen achter zijn 

vernuftige en soms geestige schilderijen. De hedendaagse 

reconstructie van Jordaens’ pronkkamer met de recent 

gerestaureerde, originele deur- en plafondstukken, maakt de 

tentoonstelling tot een unieke ervaring. Behalve op hun oorspronkelijke plek in het huis van 

Jordaens zijn deze werken nooit eerder samen getoond. 

 

Het Frans Hals museum gaat pas om 11.00 uur open. Ik stel voor met bus 80 van 10.11 uur te 

vertrekken vanaf Albert Heijn / LDC. Uitstappen in de Tempelierstraat.  

Eerst gaan wij in de Grote Houtstraat gezellig koffie drinken.  

De entree van het Frans Hals museum is € 16,=. Museumkaart en VriendenLoterij VIP kaart gratis. 

Gaat u mee ? dan graag een telefoontje op 06 46 07 57 30 of een e-mail naar 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Groeten, Jan Wassenaar. 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:penningmeester@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 

Marijke Petrovic Bestuurslid /  

2e penningmeester 

tweedepenningmeester@seniorenvereniging-

zandvoort.nl 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Algemeen bestuurslid  

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

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: 

 

Donderdag 16 december Dagtocht Hilvarenbeek Diverse opstapplaatsen v.a. 08.30 

Donderdag 16 december Museumbezoek Haarlem Vertrek bus 80 LDC 10.11 uur 

Donderdag 6 januari Nieuwjaarsreceptie De Krocht 14.30 uur tot 16.00 uur 

Vijfdaagse reis 23-27 mei ‘22  Willebadessen Duitsland Diverse opstapplaatsen 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw C. van Altena, de heer R. ten Cate,  

mevrouw J.G. Drommel en de heer C.M. Romijn. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de Senioren Vereniging Zandvoort op 

26 oktober 2021 in theater De Krocht te Zandvoort 

 

1-Opening en mededelingen door de voorzitter: 

a - Om 14.05 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn op dat moment 52   

     stemgerechtigde leden aanwezig. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en is  

     blij dat hij zoveel bekende gezichten ziet. Het wordt een bijzondere vergadering omdat we  

     eigenlijk twee jaarvergaderingen in één gaan houden en waarbij de wijziging van de  

     statuten en het huishoudelijk reglement besproken zal worden.  

b - Vervolgens verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht  

     te nemen ter nagedachtenis van de 20 leden die in 2019 en de 15 leden die in 2020 zijn  

     overleden. Tijdens deze minuut stilte worden op het scherm op het podium alle namen van  

     de overledenen geprojecteerd.  

 

2–Notulen van de ledenvergadering van 9 april 2019: 

a - Deze notulen zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van juni-juli 2019. 

b - De vergadering keurt deze notulen ongewijzigd goed. 

c - De voorzitter bedankt samensteller voor het opstellen van deze notulen. 

 

3–Ingekomen stukken: 

a - De kascommissie boekjaar 2019: Het verslag van de kascontrole d.d. 11 maart 2020. 

b - De kascommissie boekjaar 2020: Het verslag van de kascontrole d.d. 15 februari 2021. 

c - Fred Kroonsberg: Akkoordverklaring kandidaatstelling bestuurder belet of ontstentenis.  

d - Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Fred Kroonsberg, Wies de Jong,  

     Ria Hilverdink, Ans Vet, Aafke Verpals en Lex van Adrichem. 

 

4–Jaarverslag 2019: 

a - Verslag van de secretaris: 

     Alle leden hebben het jaarverslag van de secretaris in de nieuwsbrief van april 2020 kunnen  

     lezen. Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag. Vervolgens  

     constateert de secretaris onder dankzegging dat de vergadering het verslag heeft  

     goedgekeurd. 

 

5–Jaarverslag 2020: 

a -  Verslag van de secretaris: 

      Alle leden hebben het jaarverslag van de secretaris in de nieuwsbrief van februari 2021  

      kunnen lezen. Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag. De  

      secretaris heeft zelf wel een aanvulling op het verslag. Aan het eind van het verslag, waar  

      de bedrijven en instanties bedankt worden voor hun medewerking ontbreekt de naam van  

      Brouwer’s Tours en hun medewerkers. Met deze aanvulling constateert de secretaris onder  

      dankzegging dat de vergadering het verslag heeft goedgekeurd. 

 

b -  Overzicht ledenbestand: 

      Het ledenbestand van onze vereniging bestond op 1 januari 2020 uit 694 leden;  

      Per 31 december 2020 stonden er 707 namen op de ledenlijst, waarvan 39 leden buiten    

      Zandvoort wonen. Zij ontvangen de nieuwsbrief het liefst digitaal of een hard-copy die via  

      vrienden of familie bezorgd wordt. Geconstateerd wordt dat de gemiddelde leeftijd van ons  

      ledenbestand omhoog gaat. We hebben zelfs twee honderdjarigen, waarvan er een nu op  

      de vergadering aanwezig is. Er waren de laatste tijd veel mutaties. Het huidig ledental zit  

      weer in de lift. De voorzitter bedankt Els voor haar intensieve werk in deze. 
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c – Activiteiten top 5: 

      Met behulp van een Power Point presentatie, voor alle aanwezigen zichtbaar op het grote   

      scherm op het podium, presenteert Ferko van Ancum als volgt de top 5 activiteiten van  

      2019 en 2020:  

      1 - De geweldige inzet van al onze vrijwilligers in het hele jaar 2019 met een warme     

           jaarafsluiting in december in theater de Krocht; 

      2 - De meerdaagse reis naar de Eifel in april 2019; 

      3 - De cultuurreis naar Wenen en Wienerwald in september 2019; 

      4 - De vijf prachtige dagtochten met dank aan Frény en Tilly en de leuke, leerzame en  

           gezellige stadswandelingen met dank aan Jopie en Ansje; 

      5 - Het heerlijke uit-eten met dank aan Jopie en Ansje; 

      De voorzitter bedankt Ferko voor zijn prima presentatie en de vergadering bedankt Ferko  

      met een applaus.  

 

6-Financieel verslag boekjaar 2019: 

a -  Penningmeester Jan Wassenaar presenteert het financieel verslag over het boekjaar 2019.  

      Tegelijkertijd verschijnen de cijfers op het grote scherm, zodat de cijfers voor iedereen  

      duidelijk zichtbaar zijn.  

b -  Tijdens de uitleg van de cijfers komen de volgende vragen aan de orde: 

      Waarom is er een rolstoel aangeschaft? Deze rolstoel gaat uit voorzorg altijd mee bij de  

      dagtochten en meerdaagse reizen. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan kan de rolstoel     

      ingezet worden.  

      Waarom is de post museumbezoek zo hoog? De penningmeester antwoordt dat de  

      entreekosten van het bezoek aan het Oranjehotel in Scheveningen door DSVZ zijn betaald,  

      waardoor de kosten wat hoger zijn geworden. 

c -  Nadat alle cijfers van de verlies en winst rekening, de specificatie van de activiteiten en de  

      balans benoemd zijn en er geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter de penningmeester  

      voor zijn werk. 

 

7–Mededeling kascommissie boekjaar 2019: 

a - De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie boekjaar 2019 als volgt voor:  

     Zandvoort, 11 maart 2020. 

     Ondergetekenden verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van de  

     Seniorenvereniging Zandvoort, de financiële administratie over het boekjaar 2019 te hebben  

     gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij van oordeel dat alle uitgaven en  

     inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het vermelde saldo aanwezig was. Daarom  

     adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor het over 2019 gevoerde beleid.  

     Is getekend door: Mevr. Y. Verhoeven en Hr J.M.A. Versteege. 

b - Op het verzoek van de voorzitter of de vergadering bereid is het bestuur decharge te  

     verlenen over het in 2019 gevoerde financiële beleid reageert de vergadering instemmend  

     met een applaus. 

c - De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk. 

 

8-Financieel verslag boekjaar 2020: 

a -  Penningmeester Jan Wassenaar presenteert het financieel verslag over het boekjaar 2020.  

      Ook nu kan iedereen meelezen met de cijfers die op het grote scherm geprojecteerd  

      worden. 

b - Tijdens de uitleg van de cijfers worden geen vragen gesteld. 

c -  Nadat alle cijfers van de verlies en winst rekening, de specificatie van de activiteiten en de  

      balans benoemd zijn en er geen vragen meer komen, bedankt de voorzitter de  

      penningmeester voor zijn werk. 
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9–Mededeling kascommissie boekjaar 2020: 

a - De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie boekjaar 2020 als volgt voor:  

     Zandvoort, 15 februari 2021. 

     Ondergetekenden verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van de  

     Seniorenvereniging Zandvoort, de financiële administratie over het boekjaar 2020 te hebben  

     gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij van oordeel dat alle uitgaven en  

     inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het vermelde saldo aanwezig was.  

     Daarom adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor het over 2020 gevoerde beleid.  

     Is getekend door: Mevr. Y. Verhoeven en Dhr J.M.A. Versteege. 

b - Op het verzoek van de voorzitter of de vergadering bereid is het bestuur decharge te  

     verlenen over het in 2020 gevoerde financiële beleid reageert de vergadering wederom  

     instemmend met een applaus. 

c - De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk.  

d - Tot slot bedankt de penningmeester Truus van der Voort voor haar ondersteunende werk bij  

     het samenstellen van de cijfers. De vergadering ondersteunt deze dank met een applaus. 

 

10-Voorstel tot wijziging van de statuten van DSVZ: 

De secretaris meldt dat tekst van de te wijzigen artikelen door notaris van der Valk zijn 

opgesteld. Het gaat om de artikelen 7, 8 en 19 van de statuten van DSVZ. De nieuw opgestelde 

artikelen worden gelijktijdig op het scherm op het podium geprojecteerd, zodat alle aanwezigen 

mee kunnen lezen. Per wijziging geeft de secretaris een korte uitleg en leest de wijziging voor, 

waarna hij de vergadering vraagt de wijziging te accorderen. 

Artikel 7: Bestuur: 

De wijziging van artikel 7 heeft als achtergrond dat bestuursleden die relatie met elkaar hebben 

geen doorslaggevende positie binnen het bestuur kunnen krijgen. De secretaris leest het nieuw 

opgestelde artikel 7 voor:  

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. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de bovenstaande wijziging van artikel 7. 

Artikel 8: Benoeming bestuurder:   

De secretaris legt uit dat per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking 

is getreden. Onder andere verenigingen zijn verplicht om bij de eerstvolgende wijziging van hun 

statuten het voorgestelde lid aan hun statuten toe te voegen. Zij hebben daar vijf jaar de tijd 

voor. Omdat wij nu de statuten gaan wijzigen, moeten wij deze toevoeging dus opnemen. De 

secretaris legt uit wat onder verlet (tijdelijk onbekwaam) en ontstentenis (definitief 

onbekwaam) verstaan wordt en deelt mee dat lid 1 t/m 3 ongewijzigd blijven. Vervolgens leest 

hij het toe te voegen lid 4 voor:   

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. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande toevoeging van lid 4 aan artikel 8. 
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Artikel 19: Vereffening: 

Om aan de eisen te voldoen die gelden om een ANBI status te kunnen verkrijgen moet lid 4 van 

dit artikel gewijzigd worden. Lid 1 t/m 3 en lid 5 blijven ongewijzigd. De secretaris leest het 

nieuw opgestelde lid 4 voor:  

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. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande wijziging van lid 4 van artikel 19. 

De secretaris dankt de vergadering voor het accorderen van alle voorgestelde wijzigingen van 

de statuten en zegt toe deze wijzigingen door notaris van der Valk notarieel vast te laten leggen 

en daarna de aanvraag voor de ANBI status in werking te zullen stellen.   

 

11-Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement van DSVZ: 

Het betreft de artikelen 6, 8 en 21. De nieuw opgestelde artikelen worden ook nu gelijktijdig op 

het scherm op het podium geprojecteerd. Per wijziging geeft de secretaris een korte uitleg en 

leest de wijziging voor, waarna hij de vergadering vraagt de wijziging te accorderen. 

Artikel 6: 

Het doel van deze wijziging is om leden van verdienste en leden voor het leven niet te 

verplichten tot contributiebetaling als dank voor hun verdiensten. Lid 2 t/m 9 van dit artikel 

blijven ongewijzigd. De secretaris leest het nieuw opgestelde lid 1 voor: 

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. 

Uit de vergadering komt de vraag of de leden ook invloed kunnen hebben op de benoeming van 

de leden van verdienste en leden voor het leven. Daarop wordt geantwoord dat de leden altijd 

iemand aan het bestuur kunnen voordragen. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande wijziging van lid 1 van artikel 6. 

Artikel 21: 

Door deze wijziging vervalt de bepaling dat bestuursleden voor maximaal twee zittingsperiodes 

gekozen kunnen worden. Lid 3 van dit artikel blijft ongewijzigd. De secretaris leest de nieuw 

opgestelde leden 1 en 2 voor: 

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. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande wijziging van lid 1 en 2 van artikel 

21. 

Artikel 8: 

De wijziging van dit artikel is onbewust en onopgemerkt weggevallen uit de convocatie voor 

deze ledenvergadering. De wijziging heeft wel in de convocaties van de ledenvergaderingen van 

14 april 2020 en 27 oktober 2020 gestaan. Die vergaderingen konden destijds niet doorgaan. 

De secretaris vraagt de vergadering of zij alsnog akkoord gaat met de behandeling van dit 

artikel tijdens deze vergadering. Het alternatief is de behandeling uitstellen tot de volgende 

ledenvergadering in april 2022. De vergadering gaat akkoord met de behandeling van dit artikel 

in deze vergadering.  

De wijziging van dit artikel is bedoeld om duidelijk aan te geven wanneer de leden de 

contributie moeten voldoen. De secretaris leest het nieuw opgestelde artikel 8 voor: 

1 - De contributie is verschuldigd per kalenderjaar. De contributie dient voldaan te worden in de 

     maand december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar”. Het bestuur stelt de wijze  

     vast waarop de contributies worden geïnd en waarop deze ter beschikking worden gesteld. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande wijziging van artikel 8. 
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De secretaris dankt de vergadering voor het accorderen van  alle voorgestelde wijzigingen en 

zegt toe de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement op te nemen. 

 

12-Bestuursverkiezing; 

a - Voorzitter Gerard Kuijper en algemeen bestuurslid Mieke Kluitenburg waren in 2020  

     aftredend. Beiden zijn in functie gebleven. Gerard Kuijper stelt zich herkiesbaar en wordt  

     zonder tegenkandidaat met applaus herkozen. Mieke Kluitenburg heeft zich niet herkiesbaar  

     gesteld, maar zij zal wel de lief en leed organisatie blijven coördineren. De voorzitter  

     bedankt Mieke voor haar werk en overhandigt haar een mooi boeket bloemen.  

     De vergadering bedankt Mieke ook met een applaus.  

b - Penningmeester Jan Wassenaar en ledenadminstratrice Els Kuijper zijn nu aftredend. Beiden  

     hebben zich herkiesbaar gesteld en worden zonder tegenkandidaten en met applaus  

     herkozen. 

c - Het bestuur stelt voor Marijke Petrovic als bestuurslid te benoemen. Zij zal de functie van  

     2e penningmeester gaan vervullen. De vergadering gaat unaniem en met applaus akkoord  

     met de benoeming van Marijke Petrovic. De voorzitter verwelkomt Marijke in het bestuur en  

     overhandigt haar een mooi boeket bloemen. 

d - Het bestuur stelt voor onze oud-voorzitter Fred Kroonsberg te benoemen tot bestuurder  

     belet of ontstentenis. Met een welgemeend applaus gaat de vergadering akkoord met deze  

     benoeming.  

  

13–Begroting De Seniorenvereniging Zandvoort 2021: 

a - Jan Wassenaar presenteert de door hem opgestelde begroting, die ook op het scherm op  

      het podium geprojecteerd wordt. 

b -  Uit de vergadering komt de vraag over de hoogte van huur van het Rode Kruis gebouw.    

      Geantwoord wordt dat deze begroting eind vorig jaar is samengesteld en bedoeld voor het  

      nu al bijna afgelopen jaar 2021. Er was toen sprake van een zeer onzekere situatie. Het  

      bedrag dat in de begroting is opgenomen zal in werkelijkheid anders uitpakken. Toen  

      wisten we helemaal niet waar we terecht zouden komen. 

c -  Uit de vergadering komt de opmerking dat de Krocht volgend jaar gerenoveerd gaat worden  

      en dat wij er dan niet terecht kunnen. Wordt er rekening gehouden met een andere locatie?   

      De voorzitter antwoordt dat wij mee mogen praten over de renovatieplannen van de Krocht  

      en dus dicht bij het vuur zitten. Mogelijk zullen wij tijdens de renovatie moeten uitwijken  

      naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Blauwe Tram.    

d -  Geopperd wordt om een zaal te huren in Palace Hotel. Dat zal voor ons waarschijnlijk te  

      duur zijn. Er wordt ook geopperd om de Korverhal te huren. De toekomst zal uitwijzen waar  

      we terecht komen. 

e -  Nadat er geen vragen meer zijn gaat de vergadering akkoord met de begroting boekjaar  

      2021. 

 

14–Verkiezing kascommissie boekjaar 2021: 

a -  Mevr. Y. Verhoeven, dhr J.M.A. Versteege en Mevr. S. Krol-Brink zijn aftredend en niet  

      herkiesbaar. De voorzitter bedankt hen voor hun werk.  

b -  Mevr. R. Vree en Mevr. M. van den Bergh-Eldering hebben zich kandidaat gesteld voor de  

      kascommissie boekjaar 2021. De vergadering benoemt de beide dames tot lid van de  

      kascommissie boekjaar 2021. 

c -  Mevr. L. Beelen-Fleers is kandidaat reserve lid van de kascommissie boekjaar 2021. De  

      vergadering benoemt haar tot reserve lid van de kascommissie boekjaar 2021.   

 

15–Top 5 doelen 2021/2022: 

Wederom via een PowerPoint presentatie vertoont Ferko van Ancum de vijf voornaamste doelen 

die het bestuur zich voor 2021 en 2022 heeft gesteld:  

1 -  De cultuurreis naar Tirol die reeds in augustus 2021 heeft plaatsgevonden en de        

      cultuurreis die voor 2022 nog in voorbereiding is; 

2 -  De meerdaagse reis naar Willebadessen in het Teutoburger Wald in Duitsland in mei 2022,  

      dezelfde reis die in 2021 geen doorgang kon vinden; 
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3 -  Het uit-eten met een tweedaags seizoenafsluiting in theater de Krocht; 

4 -  Het aanvragen van de ANBI status; 

5 -  De viering van ons 10-jarig bestaan. Het bestuur staat open voor ideeën die mogelijk onder 

      de leden leven over hoe dit jubileum gevierd zou kunnen worden. 

 

16-Contributie boekjaar 2022: 

a - Het bestuur stelt voor om de degenen die in januari 2021 op de ledenlijst van onze  

     vereniging stonden en op dat moment hun contributie voor 2021 hadden voldaan, eenmalig  

     vrij te stellen van het betalen van de contributie over 2022, ter compensatie van het in de  

     corona periode niet kunnen deelnemen aan activiteiten van onze vereniging. Degenen die na  

     januari 2021 lid zijn geworden of nu alsnog lid willen worden mogen voor de “10-jarig 

     jubileum actieprijs” van € 10,-- lid worden. De voorzitter vraagt de vergadering of zij  

     akkoord gaat met dit voorstel. 

b - Harrie Visser verzoekt het bestuur dit voorstel in te trekken. Gezien de onzekere situatie  

     waarin we nu verkeren lijkt het hem geen goed idee.  

c - Truus van der Voort vraagt het bestuur of er ook gekeken is naar andere mogelijkheden om  

     de leden te compenseren. Dat is wel gebeurd en we hebben tijdens de lock-down al  

     paaseitjes, puzzelboekjes, bloemenbonnen e.d. uitgedeeld. 

d - Op de vraag of dit veel werk oplevert wordt ontkennend geantwoord. 

e - Opgemerkt wordt dat menig andere vereniging ook iets dergelijks heeft besloten.  

f  - Omdat de stemmen in de vergadering verdeeld zijn, wordt besloten om een hoofdelijke  

     stemming over dit voorstel te houden.  

g - De uitslag van de stemming is als volgt: 31 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Het  

     voorstel wordt aangenomen met de toevoeging dat het een ieder uiteraard vrij staat om  

     alsnog een bedrag als contributie over te maken op de rekening van DSVZ. Dat bedrag zal  

     als een donatie aan de vereniging worden beschouwd.  

 

17–Rondvraag:  

a -  Olga Poots krijgt als eerste het woord in de rondvraag. Zij refereert aan de notulen van de  

      ledenvergadering van 9 april 2019. Daarin staat als een van de top 10 punten voor het  

      volgend jaar, de vorming van een redactie voor de nieuwsbrief. Olga vraagt wat de visie  

      van het bestuur momenteel is. Er was destijds sprake van het indienen van stukjes van  

      maximaal 250 woorden. Geantwoord wordt dat er destijds veel stukjes werden ingezonden. 

      Dat is nu veel minder geworden. Daardoor kan deze regel flexibeler worden toegepast.   

b -  Ria Molenaar meldt dat er tijdens haar vakantie twee leden in het ziekenhuis waren beland.  

      Toen zij aan deze leden vroeg of zij een kaartje van DSVZ hadden ontvangen, werd daar  

      ontkennend op geantwoord. Kennelijk worden deze ziekenhuis opnames niet doorgegeven  

      aan Mieke Kluitenburg. Ria doet een oproep aan de leden om veel meer van deze  

      meldingen aan “Lief en Leed” door te geven. In iedere nieuwsbrief staat het mailadres en  

      het telefoonnummer van Mieke Kluitenburg onder het hoofd “Lief en Leed” vermeld en als  

      zij een melding krijgt weet je zeker dat er een kaartje gestuurd wordt.   

c -  Harry Visser complimenteert het bestuur met de prachtige uitvoering van de diverse  

      wenskaarten.  

d -  Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

   

18–Sluiting: 

In zijn slotwoord dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en positieve inbreng. Om 

15.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

De voorzitter:       De secretaris: 
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Nieuwjaarsreceptie 2022 

 

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging vindt plaats op donderdag 6 januari 2022 tussen 

14.30 uur en 16.00 uur in theater De Krocht. Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag samen 

met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Wij wijzen u er op dat wij de richtlijnen van de 

Rijksoverheid en de RIVM volgen, mochten de maatregelen worden aangescherpt dan zal de 

nieuwjaarsreceptie geen doorgang vinden.  

 

 

Alzheimer Trefpunt 

 

Het Alzheimer Trefpunt “Nieuwe stijl” Zandvoort verzorgt op  

maandag 13 december de theatervoorstelling “Oploskoffie”. 

Een aangrijpende voorstelling over dementie. Theatermaker Pythia Winia 

brengt met humor en een zwart randje drie generaties in beeld, oma, dochter 

en kleindochter. 

 

De voorstelling “Oploskoffie” is te zien op 13 december van 15.00 uur tot 

17.00 uur in de grote zaal van De Blauwe Tram, Louis Davidscarre 1, 

Zandvoort. 

 

Deelname is gratis, aanmelden is fijn maar is niet noodzakelijk.  

Aanmelden kan op telefoonnummer 023 30 40 700 of per mail: 

e.elfrink@pluspuntzandvoort.nl 

De Belbus kan gereserveerd worden via 023 57 17 373. 

 

 

 

mailto:e.elfrink@pluspuntzandvoort.nl
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Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Man en fit 

Lekker een uurtje bewegen met mannen onder elkaar onder begeleiding van 

een gediplomeerde docent met daarna gezellig koffie.  

Kosten met ZandvoortPas € 7,50 per maand, zonder € 15,= per maand. 

Aanmelden via de website of balie van het Pluspunt. 

Vanaf 12 januari op woensdag van 09.00 – 10.30 uur. Locatie Pluspunt. 

 

Luisteren en genieten van muziek 

Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een 

wekelijks thema. Klinkt dit als muziek in jouw oren, sluit dan gezellig aan. Gratis inloop. 

Elke vrijdag van 13.00 – 15.00 uur. Locatie zaal boven in de Blauwe Tram. 

 

Koffie-in 

Elkaar ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. Elke maandag en dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 

in Pluspunt. Kosten € 1,50 voor koffie of thee met een versgebakken koekje. 

Het 2e kopje is gratis. 

 

 

 

Boekentips uit de bibliotheek 

 

 

 

Cristina Caboni 

De Magie van het parfum 

Elena woont en werkt in Parijs als designer van parfums. Maar als ze haar 

vermogen om nieuwe parfums te maken verliest, vreest ze voor haar 

toekomst. Haar moeder neemt haar mee op reis naar India, Japan en Saoedi-

Arabiё waar ze kennis maakt met eeuwenoude parfumrituelen. De reis leidt 

echter ook tot de onthulling van een pijnlijk familiegeheim. Een geheim dat 

het leven van Elena voorgoed zal veranderen. Ieder hoofdstuk begint met een 

prachtige beschrijving van de karaktereigenschappen van een bloem.  

 

 

Mark Greaney 

Onder schot 

Court Gentry, een sluipmoordenaar, reist van Syrië naar Normandië om de 

kleinkinderen van zijn opdrachtgever te redden.  Onderweg vecht hij tegen 

een overmacht aan geheim agenten. Gentry is ondanks zijn beroep 

sympathiek en ontzettend stoer. Een normaal mens was al tien keer dood 

gegaan maar hij niet. Maar dat maakt allemaal niet uit want het boek leest 

als een trein, zit vol actie en blijft van begin tot eind spannend.  

Deel 1 van een serie The gray man wordt ook door Netflix verfilmd. 

 

 

 

Fiona Valpy 

Elianes belofte 

De jonge Abi probeert in 2017 op een kasteel in Frankrijk haar leven weer op 

de rails te krijgen. Ze wordt geïnspireerd door het verhaal van een vrouw, 

Eliane, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook op het kasteel verbleef. Het 

verhaal van Eliane en Abi komt uiteindelijk mooi samen als beide dames 

elkaar ontmoeten.  

Een op waarheid beruste roman die je in één adem uitleest. 


