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Verslag Extra Algemene Ledenvergadering ANBO Haarlemmermeer-Noord         
op 12 november 2015. In het gebouw van de Jeugd van Gisteren. 
Aanwezig: 163 leden, het voltallig bestuur en de media 
 

Opening 
Diny Bloemendal verwelkomt alle aanwezigen en geeft aan zeer verheugd te zijn met 
de grote opkomst. Daarnaast geeft zij aan noodgedwongen het voorzitterschap weer 
op zich genomen te hebben, dit vanwege een ernstige ziekte die Jan Rijpkema tot een 
terugtreden heeft doen besluiten.  
 
Vooruitblikkend op een 60-jarig jubileum als ANBO-afdeling met ruim 2500 leden zijn 
wij plotseling opgeschrikt door onvoorstelbare maatregelen uitgevaardigd door de 
directeur-bestuurder van de ANBO. Maatregelen waarbij ons het beheer van de eigen 
financiële middelen werd ontnomen, wij geen inzicht meer verkregen in het eigen 
ledenbestand, per 1 juli 2016 als bestuurders overbodig werden verklaard en de 
zaalruimte in “de Jeugd van Gisteren” niet meer ingehuurd zou mogen worden. Stuk 
voor stuk zwaarwegende redenen die ons voor deze extra Ledenvergadering doet 
bijeenkomen voor een nader beraad over hoe verder te gaan. Alvorens daartoe over te 
gaan geeft Diny een kort overzicht van alle activiteiten zoals deze tot dusverre onder 
de ANBO-vlag plaats vonden, met als eindconclusie dat er sprake was van een goed 
functionerende afdeling waarbinnen leden en bestuur een prima geheel vormden. 
 
Het drastisch ingrijpen met verregaande maatregelen vanuit het ANBO-hoofdbestuur 
heeft aan dit alles een abrupt einde gemaakt. Want wat kunnen wij nog zonder “Jeugd 
van Gisteren” en zonder bestuur die de diverse faciliteiten regelt. Ja, van het ANBO- 
hoofdbestuur mag elk ANBO-lid zelf elke gewenste activiteit organiseren. Maar hoe 
dat te doen, als men niet weet wie u ANBO-medeleden zijn en als er geen zaal- of 
speelruimte ter beschikking staat. Kortom ANBO nieuwe stijl biedt maar weinig 
perspectief en dat brengt ons tot een noodzakelijke bezinning over het wel of niet 
doorgaan onder de ANBO-vlag, met als alternatief de vorming van een eigen 
zelfstandige seniorenvereniging met behoud van alle gebruikelijke activiteiten. 
 
Voorgesteld werd om even te pauzeren om daarna tot een besluit te kunnen komen. 
Tot een pauze kwam het echter niet, men wilde zo snel mogelijk de eigen gevormde 
mening kenbaar maken. Maar alvorens daartoe over te gaan werden eerst nog de 
voor en nadelen van beide mogelijkheden nader belicht. Uittreden uit de ANBO 
betekent een loslaten van een groter verband en mogelijk wat minder invloed hebben. 
Opgaan in een nieuwe vereniging vereist wel een minimum aantal leden en een 
verkrijging van de benodigde erkenning binnen de gemeente. Kiezen voor een eigen 
Seniorenvereniging betekent echter wel het behoud van alle activiteiten en de 
gebruikelijke zaalruimte. De penningmeester stelde daarbij ook nog een beduidend 
lagere contributieafdrachten in het vooruitzicht, met als gevolg dat de besluitvorming 
niet meer tegen te houden viel. 
 
Op de daarop aansluitende vraag van Diny, wie er kon instemmen met de oprichting 
van een eigen Seniorenvereniging reageerde het overgrote deel instemmend met de 
armen massaal omhooggestoken. Daarmede was de oprichting van de Senioren-
vereniging Haarlemmermeer-Noord een vaststaand feit geworden. Voor de goede 
orde werd nog instemming gevraagd voor het overgaan van de zittende bestuursleden 
naar het bestuur van de nieuwe vereniging. Dit verkreeg aller instemming en daarmee 
kon de vergadering met dankzegging voor alle belangstelling afgesloten worden. 


