
 
 
 
 

Nieuwsbrief september-oktober 2018 
Agenda komende tijd 
6 september  : Presentatie woonconsulent en ouderenmakelaar 
6 september  : gevolgd door Extra Algemene Ledenvergadering 
13 september  : Informatiebijeenkomst over diensten voor ouderen 
20 september : 50+ bios, A Casa Tutti Bene 
1 oktober  : Tweede Extra Algemene Ledenvergadering 
1 oktober  : gevolgd door Pannenkoekmaaltijd in de Korenbeurs 
18 oktober  : 50+ bios, film nog niet bekend 

Secretaris bedankt 
Half augustus heeft Erna Eikhoudt, secretaris van Senioren Wageningen, om persoonlijke redenen haar functie bij de 
vereniging neergelegd en met onmiddellijke ingang al haar werkzaamheden voor SW beëindigd. 
Het bestuur respecteert haar keuze en bedankt Erna bij deze voor haar activiteiten voor de vereniging en de 
samenwerking in de afgelopen jaren. Om het dagelijks bestuur weer aan te vullen is Senioren Wageningen nu op zoek 
naar kandidaten voor de functie van secretaris. 

Presentatie woonconsulent en ouderenmakelaar 
Mevrouw Jacqueline Annema, woonconsulent en ouderenmakelaar bij De Woningstichting zal u 
aan de hand van een presentatie informeren over de mogelijkheden voor senioren in de 
huursector om te verhuizen. Zij richt zich met name op doorstroming vanuit grotere woningen 
naar kleinere en geschikte appartementen in een van de seniorencomplexen. Tevens legt zij uit 
welke ondersteuning de Woningstichting daarbij kan bieden. Er is ruime gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Wij nodigen u allen van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Ook voor 
niet-huurders is deze bijeenkomst interessant. 
Deze presentatie wordt na een korte pauze gecombineerd met de Extra ALV van Senioren 
Wageningen. 
Aanvang:  6 september 2018   14:00 uur      
Locatie:  de WONINGSTICHTING Olympiaplein 26  Wageningen 

Extra Algemene Leden Vergadering 
Op donderdag 6 september om ongeveer 14:45 uur (na afloop van de presentatie van mevrouw 
Annema en een korte pauze) houdt Algemene Seniorenvereniging Wageningen een extra ALV 
om een Statutenwijziging aan u voor te leggen. 
Door een moeilijk- uitvoerbaar en leesbaar document van de statuten uit 2015 en een 
bestuurswisseling heeft het huidige bestuur besloten een nieuw werkbaarder document aan u 
voor te leggen. 

Het bestuur vindt uw mening zeer belangrijk en roept u op de vergadering bij te wonen. 
Het concept van deze statutenwijziging staat op www.seniorenwageningen.nl/vereniging onder het kopje Documenten. 
Voor mensen die geen beschikking hebben over internet zal een aantal exemplaren ter vergadering ter inzage liggen. 
Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 
Opening 
Behandeling Statutenwijziging Senioren Wageningen 
Bestuur 
Rondvraag 
Locatie: de WONINGSTICHTING Olympiaplein 26, 6707 EN  Wageningen 

Informatiebijeenkomst over diensten voor ouderen 
Op 13 september organiseert het Platform Wageningse Ouderen samen met het Startpunt een 
informatiebijeenkomst in Ons Huis over de rol van het Startpunt, de Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs (VOA’s), en de WMO. Er zal ruim gelegenheid zijn om toelichting te krijgen op het 
doel, de taken, de werkwijze en het belang van diensten die vooral voor ouderen bedoeld zijn. 
Lilian Blanken, senior werker van de gemeente, houdt een inleiding. De bijeenkomt begint om 
14 uur, in Ons Huis. 



Prijs kaartje 50+ bios aangepast 
Na vele jaren op hetzelfde niveau te zijn geweest is de prijs voor het 50+ bioscoopkaartje op de 
derde dinsdag van de maand in het Heerenstraattheater iets aangepast. 
Vanaf 1 september 2018 krijgt u voor € 7,50 een toegangskaartje, inclusief koffie of thee en cake. 
Kaartverkoop start elke eerste donderdag van de maand aan de kassa van het theater. 
 
 

50+ bios, A Casa Tutti Bene 
In de bitterzoete komedie A casa tutti bene (Thuis is alles OK) laat de Italiaanse 
filmmaker  Gabriele Muccino zijn licht schijnen op de Italiaanse familie als peiler van de 
samenleving. Zelf zegt Muccino: “Deze film gaat over alles: het leven, ieders privé bestaan, hoe 
moeilijk het is om met anderen samen te leven”. Hoe Italiaans de geschetste situatie ook is het 
verhaal zou natuurlijk overal elders in Europa en daarbuiten kunnen spelen. 

Tenzij anders aangegeven, beginnen de films elke derde donderdag van de maand in het Heerenstraat Theater om 14:00 uur 
[zaal open om 13:45 uur]. De toegangsprijs bedraagt € 7,50, inclusief koffie of thee en cake. Kaartverkoop start elke eerste 
donderdag van de maand aan de kassa van het theater. 
Reserveren is niet mogelijk, digitale kaartverkoop wel. De kassa is dagelijks open, op maandag, dinsdag en vrijdag vanaf 
15:00 uur, op woensdag en donderdag vanaf 13:00 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur. 

Tweede Extra Algemene Leden Vergadering 
Op maandag 1 oktober om 16:00 uur heeft Algemene Seniorenvereniging Wageningen een tweede extra ALV gepland 
om de Statutenwijziging aan u voor te leggen. Dit omdat bij de eerste extra ALV vermoedelijk niet het vereiste aantal 
leden (ruim honderd) aanwezig zal zijn. Mocht het vereiste aantal leden bij de eerste vergadering wel worden gehaald, 
dan gaat de tweede niet door. De tweede ALV zal worden gecombineerd met een pannenkoek maaltijd in de Korenbeurs 
Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 
Opening 
Behandeling Statutenwijziging Senioren Wageningen 
Bestuur 
Rondvraag 
Locatie Café de Korenbeurs, Markt 11-13, 6701 CX Wageningen 

Pannenkoekmaaltijd in de Korenbeurs 
Op maandag 1 oktober organiseert Senioren Wageningen in Café de Korenbeurs, Markt 11-13, 6701 CX Wageningen een 
maaltijd met een pannenkoek, een dessert en een drankje. Extra drankjes zijn voor eigen rekening. 
De maaltijd begint na afloop van de 2e extra ALV.  
De prijs is voor leden € 11,00 en niet-leden € 13,50. 
Opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening NL18RABO0307554333 t.n.v. Algemene Senioren 
Vereniging Wageningen onder vermelding van pannenkoeken en de naam van de hoofdinschrijver. 
 
FASv ledenvoordeel 

Als lid van Senioren Wageningen bent u tevens lid van de overkoepelende organisatie FASv. Dat heeft 
zo z’n voordelen. Het FASv-bestuur wil u graag informeren over het nieuwe FASv 
ledenvoordeel  programma. Kijk hiervoor op: www.FASv-ledenvoordeel.nl. 

Naast collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen en de belastingservice, kunt u als FASv-lid vanaf heden profiteren van 
meer interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker 
maken. Regelmatig mag u nieuwe aanbiedingen verwachten. Aanbiedingen die variëren van leuke uitjes, voordelig 
mobiel bellen, handige artikelen tot en met voordelige groene stroom en gas. 
 
 

Bestuur en overige medewerkers: Functie Telefoon: 
Theo Lubbers voorzitter (0317) 41 69 31 
Vacature secretaris  
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 
Arnold Janssen belastinghulp (0317) 41 21 25 
Guus Latuasan belastinghulp (0317) 41 31 39 

 


