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VERSLAG                                        

 ALGEMENE  LEDENVERGADERING 

 

VERSLAG VAN:  13-4-2016 
AANWEZIG:  

Diny Bloemendal, Floor Calandt, Ineke v.d. Geest, Rien Haak, Ans Terpoorten-Lauret, Henk v.d. 

Werf, Henk Zijlmans. 

 

AFWEZIG:  - 
GAST:   

NOTULIST:  Rien Haak. 

 

1. OPENING. 
 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. MEDEDELINGEN 

Er zijn geen mededelingen. 

4. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST/MAIL. 

Een brief van Mevrouw Greet Maas, dat zij niet aanwezig kan zijn. 

Zij spreekt haar waardering uit hoe hard er gewerkt is aan de nieuwe Seniorenvereniging. 

Een mail van de heer van Staveren inzake statuten en huishoudelijk reglement. 

 

5. VERSLAG. 

A. VERGADERING 12 NOVEMBER 2015. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

B. MONDELING VERSLAG JAUNARI/APRIL 2016. 

De voorzitter geeft een toelichting op de eerste vier maanden. Er moest heel veel gedaan 

worden onder andere de statuten en het reglement opstellen, registratie bij de notaris, 

inschrijving bij de Kamer van koophandel, een bankrekening openen en nog veel meer.  

Dit jaar graag zelf uw bijdrage storten, maar volgend jaar per automatische incasso. 

Het Infoblad zal iedere maand verschijnen en per mail of per post worden verstuurd. 

Op de website is veel informatie te vinden. Aan de advertenties wordt nog gewerkt. 

Dat geldt ook voor ledenpasjes, folders, stickers etc.  

De subsidie van de gemeente is op onze rekening ontvangen. 

Er zijn kortingen geregeld voor het zwemmen in het KWA-zwembad en voor het bowlen bij 

Claus. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe activiteiten zoals; de Verhalentafel en eventueel 

schaken en haken en breien. Ook de belastingservice zal worden voortgezet. 

We gaan vol enthousiasme door en denken voor alle leden iets te bieden. 
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6. Financiën: 

A. VERSLAG TOT NU TOE. 

De vergaande maatregelen van het ANBO-hoofdbestuur hebben veel verbazing en woede 

opgewekt. In de extra Algemene Ledenvergadering op 12 november 2015 werd dan ook 

besloten onze eigenweg te gaan en de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord te 

gaan oprichten. Op 11december werd de oprichting officieel via de notaris geregeld aldus 

de penningmeester in zijn toelichting. 

B. BEGROTING 2016.   

De penningmeester geeft een toelichting. Er zijn extra eenmalige kosten voor de oprichting. 

De subsidie van de gemeente en de bijdrage van de Jeugd van Gisteren zijn inmiddels 

ontvangen. 

Hierna wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd. 

C. AANSTELLEN KASCONTROLECOMMISSIE 2017. 

Tot leden van de kascommissie worden benoemd: 

         Mevrouw Elly Rijpkema, 

         De heer Lex Boot. 

         Reserve is de heer van Velzen. 

 

7. REGLEMENTEN; 

A: STATUTEN OPRICHTING VAN SVHN (11-12-2015). 

Er is een schriftelijke reactie ontvangen met opmerkingen en aanvullingen van de Heer van 

Staveren. Deze zijn beantwoord en in de voorstellen tot wijziging opgenomen. 

De taalfout in artikel 2 zal worden aangepast. 

Het bestuur stelt voor artikel 19-2 te schrappen. Artikel 19-3 wordt dan 19-2. 

De wijziging en de verdere statuten worden hierna goedgekeurd. 

B: CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Aan de orde komt het budget voor de commissies: toegevoegd wordt: ‘budget voor de 
commissies wordt jaarlijks door het bestuur in de begroting vastgesteld’.  

Hierna wordt het reglement goedgekeurd. 

Het zal aan de leden worden toegestuurd en op de website worden geplaatst. 

 

8. BESTUURSVERKIEZING. 

De voorstellen voor het bestuur staan onderaan op de agenda. De Ledenvergadering gaat 

akkoord met de voorgestelde samenstelling. 

 

9. ANBO BUS. 

De bus is eigendom van het Nationaal ouderenfonds. De ANBO heeft een contract voor vijf 

jaar. Dit moet worden omgezet naar onze vereniging. De ANBO en het Ouderenfonds 

hebben nog niet gereageerd. De bus is verliesgevend, wat gecompenseerd wordt door de 

subsidie bijdrage. 

Het terugvorderen van de 10.000 euro reserve voor de bus, die bij de ANBO staat, is niet 

gelukt. Het laatste verzoek is om de bus per 1 mei aanstaande over te dragen.  
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Na 1 mei zal de bus een andere naam krijgen. 

De heer Rijpkema hoopt, dat de 10.000 euro alsnog zal worden teruggestort. Hij adviseert 

hierover met de ANBO in gesprek te blijven. 

De vergadering adviseert het Schiphol Fonds te benaderen en de bus rendabeler te maken 

met andere ritten ook voor derden zoals rijden voor het Zondagmiddag Podium. De 

bezetting is soms te gering. 

10. RESERVE. 

Door het tussentijds aftreden van de heer Rijpkema fungeert mevrouw Bloemendal als 

tijdelijk voorzitter. 

11. Rondvraag. 

De heer Rijpkema laat weten, dat de JvG zijn statuten heeft gewijzigd en de ANBO daar is 

uitgehaald. De Vereniging heeft geen zetel meer in het bestuur van de JvG. Hij adviseert 

het bus gebeuren nogmaals met de ANBO te bespreken. 

De vraag wordt gesteld of het geluid niet beter kan. Waar zijn de speakers gebleven. 

Er zijn nu ruim 1.000 nieuwe leden.  

Ruim 1400 leden zijn niet meegegaan, die dus benaderen. Persoonlijk benaderen is niet 

toegestaan. Er is wel een afscheidsbrief verstuurd. 

12. SLUITING. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor steun en inbreng en sluit de vergadering. 
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