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JAARVERSLAG 2018 
 

Algemeen 
De Algemene Senioren Vereniging Wageningen is een vereniging die is opgericht op 
25 november 2015. 

Senioren Wageningen is op plaatselijk niveau één van de twee deelnemers aan het 
CSWO. Op landelijk niveau is Senioren Wageningen lid van de Federatie Algemene 
Senioren verenigingen.  

 

Statuten 
2018 stond voor Senioren Wageningen vooral in het teken van de statutenwijziging. 
Er waren in september en oktober twee extra Algemene leden vergaderingen nodig 
om het voorstel met de aangepaste statuten op de juiste manier door de leden goed 
te laten keuren. 

Op 15 november 2018 zijn de gewijzigde statuten bij de notaris ondertekend. 

 

Bestuur en medewerkers 
Het jaar 2018 is begonnen met de invulling van de voorzitters functie, die al geruime 
tijd vacant was, door Theo Lubbers. Halverwege het jaar is de functie van secretaris 
na plotseling vertrek van Erna Eikhoudt overgenomen door Anneke Löffler. Anneke is 
tevens webmaster. 

Door de vereenvoudigde statuten hoeft het officiële bestuur van onze kleine  
vereniging nog maar minimaal 3 personen te tellen. Een voorzitter, een  
penningmeester en een secretaris. Deze zijn geregistreerd bij de KvK. 

De zittingsperiode van bestuursleden is aangepast van 2 naar 3 jaar en tegelijkertijd 
is er een nieuw schema van zittingsperiode opgesteld waardoor elk jaar één van de 
drie bestuursleden aftredend is. Dit waarborgt de continuïteit.  

 

Het bestuur wordt ondersteund door een tweetal medewerkers die zich ook voor  
bepaalde tijd aan hun functie hebben verbonden. Ondanks dat zijn we nog altijd op 
zoek naar meer personen die het bestuur willen ondersteunen bij de uitvoering van 
diverse taken. 

Het bestuur vergadert, buiten de zomermaanden, om de zes weken. 

 

Zittingsperiode 

Naam  Functie Aftredend per 
mei 

Herbenoembaar 
nog 

Theo Lubbers Voorzitter 2021 2 x 
Anneke Secretaris 2020 2 x 
Nico Schuurs Penningmeester 2019 1 x 
Eva Selbach Activiteiten 2020 1 x 
Hannie van Brakel Algemeen 2019 2 x 
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Samenstelling Kascontrole commissie 
Naam  Aftredend per mei 
Mw. Steenbergen 2019 
Mw. Schaake 2020 

 

Innen contributie 
Op verzoek van de leden heeft het bestuur in 2018 een nieuw contract gesloten met 
de bank om het innen van de contributie d.m.v. automatische incasso mogelijk te 
maken. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
In de loop van 2018 heeft het bestuur een protocol opgesteld in het kader van de al-
gemene verordening gegevensbescherming. Dit protocol is te vinden op de website 
onder het hoofdstuk Verenigings documenten.  

 

Activiteiten 
In 2018 organiseerde SW meerdere activiteiten, soms zelfstandig, soms samen met 
andere organisaties. 

Een greep uit de georganiseerde activiteiten: 

 4 Algemene leden vergaderingen 
 Belastinghulp bij invullen aangiften 
 Rijvaardigheid opfriscursus 
 Bijeenkomst huisvesting ouderen met een huurwoning 
 Stamppotbuffet, Oosters buffet, Pannenkoeken maaltijd, Kerstbrunch 
 Dagtocht Biesbosch en Dordrecht 

 

CSWO/Platform Wageningse Ouderen 
Eind 2018 is het CSWO omgevormd naar het Platform Wageningse Ouderen. 

Namens Senioren Wageningen nemen voorzitter Theo Lubbers en adviseur Pieter 
van Ginneken deel aan de vergaderingen van het Platform. 

 

FASv en NVOG 
De Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv) is een Landelijke federa-
tie waarbij meer dan 80 lokale Algemene Seniorenverenigingen aangesloten zijn. 
Ook onze vereniging is lid van FASv.  

De FASv richt zich vooral op activiteiten die niet of moeilijk via de plaatselijke ver-
enigingen zijn te regelen. (zoals collectiviteitskortingen en opleiding  
belasting-invulhulpen).  

Ouderenbeleid landelijk gaat in samenwerking met de NVOG. Alle verenigingen zijn 
tevens lid van de NVOG.  

FASv en de NVOG werken op landelijk niveau samen met Unie-KBO/PCOB om de be-
langen van de senioren in politiek Den Haag te behartigen. 

 


