
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief juli-augustus 2018 
Agenda komende tijd 
13 juli             : Zomer festival voor senioren en studenten 
31 augustus : Dagtocht Biesbosch en Dordrecht 
 
Dagtocht Biesbosch en Dordrecht 
Op 31 augustus 2018 organiseren we onze jaarlijkse dagtocht. We gaan naar de Biesbosch en Dordrecht. 

Om 08:30 uur rijden we vanaf de Gerdesstraat vanuit Wageningen naar 
Sleeuwijk, waar we aan boord gaan voor een vaartocht van 2,5 uur door 
“Nationaal Park De Biesbosch” naar Sliedrecht. 
In Sliedrecht gaan we van boord en aan tafel voor een goed verzorgde lunch. 

  

Na de lunch rijden we met de touringcar naar Dordrecht. Hier staat het 
toeristische treintje voor ons klaar. Met het treintje rijden we door het centrum 
van Dordrecht langs de oude binnenhavens en door krappe straatjes. Ook zien 
we prachtige geveltjes, de grote kerk, de molen en vele bezienswaardigheden 
in de historische binnenstad. Na het bezoek aan Dordrecht rijden we weer 
huiswaarts. 

De kosten voor deze reis zijn voor leden € 47,50 en voor niet-leden 56,00. De aanmelding is pas definitief 
als het verschuldigde bedrag door de penningmeester op NL18RABO0307554333 tnv Algemene Senioren 
Vereniging Wageningen is ontvangen. 
Aanmelding kan met onderstaande opgavestrook. 
Bij verhindering kan geen geld worden teruggegeven en moet men zelf voor een plaatsvervanger zorgen (naam doorgeven). Alle 
deelnemers dienen zelfredzaam te zijn of zo nodig voor een eigen betalend begeleider te zorgen. Rollators en opvouwbare rolstoelen 
kunnen mee in de bus. 
Senioren Wageningen en voor haar optredende personen zijn nimmer aansprakelijk en nemen geen verantwoordelijkheid op zich 
voor de gevolgen van eventuele schade die uit de gegeven aanwijzingen kunnen voortvloeien. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I n s c h r i j f f o r m u l i e r SW- d a g t o c h t 31 augustus 2018 
 
Ik neem met ........ leden en ........ niet-leden deel aan de dagtocht naar de Biesbosch en Dordrecht 
en maak hiervoor  ...... x € 47,50 = € ............... en ...... x € 56,00 = € ............... over naar 
NL18RABO0307554333 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen. 
 
Naam en voornaam ...................................................................................................................... 
Adres ............................................................................................................................................ 
Postcode / woonplaats .......................................................…..……Tel. ......................................... 
Naam en adres van medereizigers waarvoor betaald wordt: 
1 .................................................................................................................................................lid/niet-lid 
2 .................................................................................................................................................lid/niet-lid 
3 .................................................................................................................................................lid/niet-lid 
4 .................................................................................................................................................lid/niet-lid 
Inzenden tot uiterlijk 24 augustus 2018 aan penningmeester SW, pa De Arc 159   6702 EC Wageningen 



Verslag ALV en Oosters buffet 
 
Op 31 mei is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Senioren Wageningen gehouden. Het verslag van deze 
vergadering vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Na de vergadering konden de aanwezigen genieten van een Oosters buffet.  

Het buffet werd afgesloten met een heerlijk toetje van aardbeien met slagroom 

 

 
 
 
 

Ben Brouwer erelid van Senioren Wageningen 
 
Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering van Senioren Wageningen werd Ben 
Brouwer verrast met het  ERELIDMAATSCHAP van Senioren Wageningen. 
Ondanks het feit dat Ben al in 2015 als voorzitter van de toenmalige ANBO afdeling 
Wageningen afscheid heeft genomen, bleef hij het bestuur van Senioren Wageningen 
als adviseur/voorzitter steunen. Nico bedankt Ben voor zijn inzet om Senioren 
Wageningen niet stuurloos achter te laten. 
 
Echtgenote Grada ontving uit handen van Eva een bos bloemen. 
 

 
Zomer festival voor senioren en studenten 

Stichting Durf, de goededoelencommissie van de studentenvereniging Ceres 
organiseert op 13 juli 2018 een zomer festival bedoeld voor senioren en studenten. Dit 

evenement zal plaats vinden tussen 14:00 en 18:00 uur op het plein bij de Junushoff. Deze dag zullen er verschillende 
activiteiten zijn, zoals live muziek, hapjes en drankjes, en oudhollandse spelletjes. 
 
 

Bestuur: Functie Telefoon: 
Theo Lubbers voorzitter (0317) 41 69 31 
Erna Eikhoudt secretaris (0317) 46 00 64 
Nico Schuurs penningmeester/ledenadministratie (0317) 41 50 83 
Eva Selbach activiteiten (0317) 84 35 83 
Hannie van Brakel algemeen (0317) 42 09 98 
Pieter van Ginneken adviseur (0317) 42 55 99 

 

  



VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 31 MEI 2018 
Gehouden in “de Patio” Vadaring 7 
 
Aanwezige bestuursleden: Theo Lubbers, Nico Schuurs, Eva Selbach en Hannie van Brakel 
Afwezig met kennisgeving: Erna Eikhoudt 
Aanwezige algemene leden: ca. 25 personen 
 
Agenda 

1. Opening.  
De voorzitter opent om 16:15 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 

2. Mededelingen  
Theo vertelt iets over de noodzaak van de nieuwe statuten en de financiële gevolgen voor onze vereniging. 
De statuten zullen worden voorgelegd aan de leden in een extra vergadering; is het vereiste aantal leden 
(quorum) die vergadering niet aanwezig dan volgt een tweede vergadering. 
 

Voorts is het bestuur bezig met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). De vergadering wordt hierover nader geïnformeerd. 
 

Theo doet nogmaals een klemmend beroep op de vergadering voor ondersteuning bij bestuursactiviteiten. 
Het is erg belangrijk dat het bestuur meer armslag krijgt om haar activiteiten te kunnen blijven doen. 
 

3. Komende activiteiten 
Dagtocht naar Dordrecht/Biesbosch op 31 augustus, kosten voor leden € 47,50 

 

In het najaar plannen we een bijeenkomst met Jacqueline Annema (woonconsulent/ouderenadviseur) bij de 
Woningstichting. 
 

Op 13 september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het Platform 
Wageningse Ouderen (PWO), voorheen het CSWO, over de werkwijze en dienstverlening van ’t Startpunt. 
Hierbij zijn diverse sprekers van verschillende (zorg) domeinen vertegenwoordigd. 
 

4. Jaarverslag 2017 (zie website). 
Over het jaarverslag zijn geen op en/of aanmerkingen. 
 

5. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 
Nico vraagt of hier nog opmerkingen over zijn. 
 

Dhr. Mauritz vraagt of er in de begroting 2018 rekening is gehouden met de extra uitgaven. 
Nico antwoord dat hij een aangepaste begroting heeft gemaakt, waaruit blijkt dat we niet in het rood komen. 
Theo wijst erop dat de behandelde begroting al vorig jaar is gemaakt. 
 

Mw. Schaake wil weten waarvoor we de kosten voor de Lief en Leed uitgaven maken. 
Nico antwoord dat deze voornamelijk worden besteed aan verjaardagskaarten voor leden van 75, 80, 85 jaar 
en ouder. Zij dacht ook aan leden die ziek zijn. Daar wij zelden of nooit mededelingen hier over ontvangen is 
dit niet van toepassing. Dit geldt ook voor condoleancekaarten. De vergadering is akkoord met de 
voorgelegde begroting 
 



6. Begroting 2018 
Behandeld bij agendapunt 5. 
 

7. Verslag kascommissie.  
Mw. Löffler deelt de vergadering mee dat zij samen met mevrouw Steenbergen de kas heeft gecontroleerd 
en dat alles in orde is bevonden. Met deze verklaring en applaus uit de zaal wordt de penningmeester 
decharge verleend. 
 

8. Benoeming kascommissielid. 
Volgens rooster is Mw. Löffler aftredend. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Schaake. Hiermee bestaat de 
kascommissie thans uit mevrouw Steenbergen en Mevrouw Schaake. 
 

9. Afscheid van Ben Brouwer 
Ondanks het feit dat Ben al in 2015 als voorzitter van de toenmalige ANBO afdeling Wageningen afscheid 
heeft genomen, bleef hij het bestuur van Senioren Wageningen als adviseur/voorzitter steunen.  
Nico bedankt Ben voor zijn inzet om Senioren Wageningen niet stuurloos achter te laten. 
Ben krijgt een cadeaukaart en echtgenote Grada een bos bloemen. 
Tot slot verrassen we hem met het aanbieden van het ERELIDMAATSCHAP van Senioren Wageningen. 
Ben besluit met het vertellen van de reden waarmee hij SW een warm hart toedraagt en wenst ons een goede 
toekomst met meer leden. 
 
10.Rondvraag en Sluiting 
Ben vraagt of we in de nieuwsbrief en op de website weer de namen van onze belasting invulhulpen Arnold 
Janssen en Guus Latuasan willen vermelden. 
Hij vraagt ook of er een rooster van aftreden is. Theo antwoordt dat dat met de nieuwe statuten wordt 
geregeld. 
Izak Mauritz vraagt naar het aantal leden: veel van de (ANBO)leden zijn destijds overgestapt naar de KBO, 
zijn die niet te bewegen om terug te komen. Is volgens Theo lastig. 
 
Theo sluit om 16:45 de vergadering en dankt een ieder voor hun inbreng en aanwezigheid en nodigt de 
aanwezigen uit voor het Oosters-buffet. 
  
  

 


