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Nieuwsbrief mei - juni 2019 
 
Agenda komende tijd 
13 mei : Jaarlijkse Algemene leden vergadering 
13 mei : Aansluitend voorjaarsbuffet 
16 mei : 50+ bios 
28 mei : Alzheimer café Wageningen 
20 juni: 50+ bios 
25 juni: Alzheimer café Wageningen 
 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

Op maandag 13 mei houdt Senioren Wageningen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
in het  Wageningen International Congress Centre, Lawickse Allee 9 , 6701 AN Wageningen. 
De vergadering begint om 16:00 uur, inloop vanaf 15:45 uur. 
De stukken voor de vergadering  vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Wilt u zich kandidaat stellen voor de kascommissie, penningmeester of medewerker bestuur dan kunt u ons dat  
laten weten door een mail te sturen naar info@seniorenwageningen.nl  
of een briefje naar Lombardi 130 6708LV Wageningen. 
Op de vergadering zelf zal de voorzitter ook nog informeren of iemand zich (tegen)kandidaat wil stellen. 
 
Voorjaarsbuffet 

Na afloop van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering organiseert Senioren Wageningen als 
altijd een maaltijd. Net als de ALV wordt deze gehouden in het WICC, Lawickse Allee 9.  
Aanvangstijd afhankelijk van de duur van de vergadering, maar waarschijnlijk rond 17:00 uur. 
Deze keer is het een warm en koud buffet met een aantal gerechten die verwijzen naar het 
voorjaar. Bijvoorbeeld asperges, één van de weinige groenten die nog echt seizoensgebonden 

zijn. We gaan nog niet alle heerlijkheden al verklappen, maar het is een buffet met voor elk wat wils.  
Drankjes zijn voor eigen rekening. 
U kunt zich opgeven voor dit buffet door het verschuldigde bedrag vóór 3 mei over te maken op bankrekening  
NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen onder vermelding van  
“Voorjaarsbuffet” en de namen van de deelnemers. De prijs is voor leden € 15,00 en niet-leden betalen € 21,50. 
Let op: u kunt alleen deelnemen tegen de ledenprijs als u de contributie voor 2019 heeft voldaan. 
 
Cadeaubon voor het aanbrengen van een nieuw lid 

We zijn maar een kleine vereniging en hebben heel hard meer leden nodig. Meer leden  
betekent meer armslag voor het organiseren van en meer potentiële kandidaten voor  
deelname aan nieuwe activiteiten.  We willen onze huidige leden aanmoedigen om reclame 
te maken voor SW en vrienden en bekenden over te halen om ook lid te worden.  

Daarom geven we u een Proef Wageningen cadeaubon van € 10,00 als u een nieuw lid aanbrengt. 
Actievoorwaarden: 
1) Deze actie duurt tot 1 september 2019 
2) Het nieuwe lid geeft zich op via het Machtigingsformulier nieuw lid dat te vinden is op de website, of via het  
formulier in de folder die o.a. te vinden is bij de bibliotheek. Op het ingevulde formulier vermeldt hij/zij extra: 
“Aangebracht door” gevolgd door uw naam 
3) De ledenadministrateur zorgt voor inschrijving van het nieuwe lid en controleert of de aanbrenger inderdaad lid is 
van Senioren Wageningen. Als de contributie van het nieuwe lid is betaald, zorgt hij er voor dat u een cadeaubon 
krijgt. 
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Vragenlijst activiteiten 
Bij de vorige nieuwsbrief zat een vragenlijst activiteiten. Het is jammer dat slechts een tiental mensen de vragenlijst 
heeft ingevuld. Ook als u namelijk ergens geen interesse voor heeft is het voor ons heel nuttig om dat te weten. 
Daarom als u de lijst nog heeft, bij deze het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen. Alvast bedankt. 
 
Gezocht voor TV programma – bent u eenzaam? 

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Ruim 700.000 mensen heb-
ben in meer of mindere mate een gevoel van eenzaamheid. 
In een nieuw TV programma voor de EO wil SkyhighTV dit thema op een bijzondere wijze in beeld 
brengen. Daarvoor zijn zij op zoek naar mensen die hun levensverhaal willen vertellen, waardoor 
de eenzaamheid tastbaar wordt. 
 

Hoe ervaart u het gevoel van eenzaamheid en staat u ervoor open om te kijken hoe u samen met SkyhighTV de een-
zaamheid kunt doorbreken .Wilt u hierover met hen in gesprek om te kijken of deelname wat voor u is?  
Stuur dan een mail naar eenzaam@skyhightv.nl of bel naar 035 750 82 16. 
 
Datum busreis 

Ook dit jaar verzorgt Senioren Wageningen weer een leuke busreis. 
Waar naar toe blijft nog even een verrassing, maar noteert u alvast de datum: 
woensdag 21 augustus 2019, vertrek 8:45 uur Gerdesstraat 

Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief 
 
Alzheimercafé Wageningen 

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. 
Elke 4e dinsdagavond van de maand 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur 
Alzheimer Café Wageningen vindt plaats in 
Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen. 
 

 
 
 

Bestuur en overige medewerkers: Functie Telefoon: 
Theo Lubbers voorzitter (0317) 41 69 31 
Anneke Löffler secretaris/webmaster (0317) 41 76 27 
Nico Schuurs penningmeester/ledenadministratie (0317) 41 50 83 
Eva Selbach activiteiten 06 23 75 29 01 
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 
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Stukken voor de ALV 
 
 

Agenda voor de jaarlijkse ALV van maandag 13 mei 2019  
Locatie: WICC, Lawickse Allee 9, Wageningen 
Aanvang: 16:00 uur 
 
 
1. Opening en welkom 
2. Mededelingen  
3. Verslag ALV mei 2018 
4. Jaarverslag 2018 
5. Financieel verslag 2018 
6. Verslag Kascontrole commissie 
7. Nieuwe samenstelling Kascontrole commissie 

a. Volgens rooster is Mw. Steenbergen aftredend. 
8. (Her)benoeming bestuur en medewerkers 

a. Nico Schuurs stelt zich herkiesbaar als penningmeester 
b. Hannie van Brakel is herbenoembaar als medewerker 
c. Zijn er anderen die zich kandidaat willen stellen 

9. Komende activiteiten 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Na afloop van de vergadering kunnen de leden die zich daarvoor hebben ingeschreven 
deelnemen aan een heerlijk buffet. 
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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 

 
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 algemene verordening ge-
gevensbescherming. Dit protocol is te vinden op de website onder het hoofdstuk Verenigings documenten.  
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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 federatie 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 verenigingen 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 belangen van de senioren 
in politiek Den Haag te behartigen. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018, BEGROTING 2019 
 

 
 


