
 

 

V E R S L A G  A L G E M E N E  L E D E N  V E R G A D E R I N G  1 1  M E I  2 0 1 6  

1 Opening en welkom 

2 Mededelingen 

3 Mondeling verslag van het interim-bestuur over de opstartperiode 

4 Toekomstige activiteiten 

5 Begroting 2016 

6 Instellen van kascontrolecommissie 

7 Benoeming bestuursleden  (kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot op de vergadering aanmelden). 

8 Rondvraag. 

9 Pauze 

Aanwezig: Er zijn ca 20 mensen naar de vergadering gekomen. 

Verhinderd: Izak Mauritz, Pieter van Ginneken 

Ad 1, 2, 3  Door het ontbreken van een voorzitter opent secretaris Dicky Stijns de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Ze doet verslag van de ontwikkeling van SeniorenWageningen gedurende 

het afgelopen half jaar. Tevens doet  ze een oproep aan de aanwezigen in de zaal om zich als be-

stuurslid aan te melden. Ze attendeert ook op de SW-dagtocht eind augustus. Hierover komen 

nog nadere mededelingen in de volgende Nieuwsbrief. Ze sluit haar openingsverhaal af met de 

mededeling, dat ze haar werk als bestuurslid van SW met onmiddellijke ingang beëindigt, omdat 

zij het niet kan combineren met haar raadswerk voor de Stadspartij. 

Ad 4 & 5 Age de Vries neemt de leiding van de vergadering over. Hij geeft Nico Schuurs  het woord voor 

een toelichting op de concept-begroting 2015/2016. Er zijn geen vragen, opmerkingen of sugges-

ties. De begroting wordt vastgesteld zoals hij in concept voorligt.  

Ad 6 André Stijns meldt zich aan voor de kascommissie. We zoeken nog een tweede vrijwilliger ter 

completering van de commissie. 

Ad 7 Vijf van de zes interim-bestuursleden achter de tafel [Dicky Stijns, Hilde Mulder, Eva Selbach, 

Age de Vries, Nico Schuurs, Arnold Janssen] zijn, met uitzondering van Dicky, beschikbaar voor 

het eerste officiële SW-bestuur en zetten hun werk voort bij ontbreken van tegenstemmen uit de 

zaal. De benoeming van het bestuur wordt uitgesteld tot tenminste twee kandidaten zijn gevo n-

den ivm het ontstaan van beide vacatures, van resp voorzitter en secretaris. Age doet nogmaals 

een dringend beroep op de aanwezigen in de zaal om zich op op enigerlei wijze in te zetten voor 

SeniorenWageningen, hetzij als bestuurslid, hetzij als vrijwilliger.  

Ad 8 Dhr Van Pluuren wil weten hoe het zit met de korting(en) op de ziektekostenpremie. Voorlopig 

gaat dit via de NBvON/NVOG. Er wordt een landelijke federatie opgericht FAS.  Als er  meer dui-

delijkheid is komen we hierop uitgebreid op terug in de Nieuwsbrief en op de website. 

 Mw Van Pol denkt dat we meer moeten doen voor de ‘eenzamen’ onder ons, vooral met de feest-

dagen. Ben Brouwer wijst nog op de bijeenkomst van Startpunt en CSWO op 12 mei. 

 Mw Kwakkel suggereert om avonden/middagen te organiseren rond klassiek muziek bij leden 

thuis voor kleine groepen. 

Hierna sluit Age het huishoudelijke deel van de vergadering. 

Na een korte pauze geeft Age het woord aan Hetty Zwamborn. Zij vertelt over het ontstaan van haar boek 

Brandbrief, en over haar ervaringen bij ANBO. Na haar verhaal over ANBO vertelt ze hoe ze in Houten na de 

afscheiding als zelfstandige vereniging leden proberen te werven met diverse activiteiten. Schaken, leesclub , 

klassieke muziek in kleine kring enz. Eenvoudige activiteiten die door vrijwilligers kunnen worden gedaan. 

Nico Schuurs\12.05.2016 [waarnemend notulist] 


