
 

 

 
 
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 22 MEI 2017 
 
AANWEZIG: Ben, Nico, Eva, Arnold, Hilde, Age, Hannie, Erna 
 35 leden 
LOKATIE:  De Tijd, Markt 12 in  Wageningen 
AANVANG: 16:00 uur 
 
 
Agendapunt 1. 
Ben heet iedereen welkom. 
Vertelt dat er nog geen volledig bestuur is, dat hij slechts adviseur is maar sinds maart de 
voorzittersrol op zich genomen heeft om Nico te ontlasten.  
 
Agendapunt 2. 
Verslag ALV 11 mei 2016. 
Ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Agendapunt 3. 
Senioren Wageningen is een jonge vereniging.  De ontwikkelingen zijn positief, maar het gaat erg 
langzaam. Er is nog geen volledig bestuur en er zijn trekkers nodig. 
 
Toch heeft het kleine bestuur alles gedaan om de belangen van de leden te behartigen. Nico vormde 
het dagelijks bestuur, heeft ook taken in de CWSO. Pieter en Ben zijn ook actief geweest m.n. in de 
CWSO en Samen Wageningen, veelal is dat niet zichtbaar. 
Eva heeft de activiteiten verzorgd. 
 
Agendapunt 4. 
De komende tijd staan er de volgende activiteiten op de planning: 
Belangenbehartiging 
Welzijn: Dag van de ouderen, 31 augustus een dagtocht naar Bruggen en Roermond, oktober 
informatiemiddag met notaris en Ouderenconsulente van de Woningstichting, kerstdiner en de 
maandelijkse films. 
 
Agendapunt 5. 
Nico doet verslag over de financiën. Per saldo zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. 
 
Agendapunt 6. 
Anneke Löffler en Dolly Steenbergen vormen de kascontrolecommissie. 
 
  



Agendapunt 7 en 8. 
Afscheid van zittende bestuursleden. 
Arnold :bestuurslid sedert 27 maart 2007. Blijft nog actief als belastingconsulent en bezorger van de 
nieuwsbrief 
Hilde: bestuurslid sedert 31 maart 2009. Blijft nog actief voor de Dag van de ouderen  en blijft nog 
zijdelings betrokken bij het bestuur ( voor de gezelligheid) 
Age: bestuurslid sedert april 2012.  Blijft nog actief als back-up voor Anneke voor de website en blijft 
de filmmiddagen organiseren en blijft bezorger van de nieuwsbrief. 
 
Ben bedankt de leden met bloemen en een VVV-bon. 
 
Twee nieuwe leden worden benoemd: 
Erna Eikhoudt  in de functie van secretaris 
Hannie van Brakel    lid 
 
Agendapunt 9. 
Door de ontwikkelingen van Samen Wageningen is er nog geen duidelijkheid over de rol van de 
ouderenbonden . In 2018 gaat het nieuwe beleid van de gemeente in. De wetgeving heeft  veel taken 
aan de gemeente toegewezen. 
Pieter vertegenwoordigt SW bij Samen Wageningen en CWSO. 
Pieter legt uit wat de ontwikkelingen zijn. CWSO zal zich richten op alle ouderen niet alleen op de 
leden van de bonden. 
Taken: informatie verzamelen, geen politieke standpunten innemen en wisselwerking met de 
gemeente. 
Samen Wageningen krijgt 25 miljoen euro voor het sociale domein. Moet dit democratisch verdelen.  
Er is nu onzekerheid over het financiële gedeelte. 
CWSO ontvangt van de Gemeente subsidie t.b.v. activiteiten. Hiervan wordt onder meer de 
seniorenpagina in de krant betaald, alsmede het secretariaat. 
Het belangrijkste probleem is wie de kar moet gaan trekken. 
Adviesraad 
Cliëntenraad  
Portefeuille vraagstukken 
 
Agendapunt 10. 
Er is een vraag over het belastingteam. SW is aangesloten bij de FASv en dientengevolge is de 
continuïteit van het invullen gegarandeerd 
 
Verzoek leuning in de bioscoop. 
 
 
Ben sluit de vergadering en nodigt iedereen uit naar buiten om plaats te nemen aan de eettafels. 
Eerste drankje is voor rekening van SW 
 
 


