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Op woensdag 1 maart as. wordt onze jaarlijkse  

ALGEMENE LEDENVERGADERING gehouden. 

U bent van harte welkom.  

Aanvang 10 uur in gebouw van de Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4 Hoofddorp. 

Hierbij ontvangt u 4 pagina’s met informatie en benodigdheden voor deze vergadering, zoals de 

agenda, verslag van SvHN 2016 en financiële stukken 2016 en begroting 2017. 

 

Alle documenten kunt u ook vinden op onze website  

www.sv-hn.nl/documenten. 

U kunt ze van daaruit ook opslaan op uw eigen computer of printen. 

Machtigings- 

formulier 

Kunt u niet aanwezig 
zijn op de vergadering 
maar wil u via een 
ander lid, van onze 
vereniging, toch mee 
stemmen dan bestaat 
de mogelijkheid dat te 
regelen via een  
“Machtigingsformulier” 

De kunt u down-
loaden via onze web-
site of aanvragen via 
onze secretaris. 

Ook liggen exempla-
ren in de Jeugd van 
Gisteren! 
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JAARVERSLAG  SVHN 2016.       

 

De SvHN  heeft een goed jaar achter de rug. Na de oprichting in december 2015 is er heel hard     

gewerkt om de nieuwe vereniging te laten draaien. Statuten en Reglement werden opgesteld,      

folders gemaakt en nieuwe pasjes geregeld. Ook de financiën vereisten een andere opzet. En nog 

heel veel meer zaken moesten worden geregeld. Daarom heel veel dank aan Bestuur en vrijwil-

ligers voor hun geweldige inzet. 

Alle activiteiten konden gewoon doorgaan. Ook de belastingaangiftes voor onze leden werden 

weer verzorgd. De autorijtest vond twee keer plaats en was gratis voor de deelnemers. Er was 

veel belangstelling voor. De cursus is opgezet door Veilig Verkeer Nederland (VVN).   

Nieuwe activiteiten zijn opgestart zoals de Verhalentafel en een cursus Salsa dansen van 10 les-

sen, die een succes blijken te zijn. Tevens verscheen er iedere maand een verhaal over een     

activiteit in ons blad Meer Senioren. 

Het bestuur werd uitgebreid met Rien Haak als secretaris. De functie werd tijdelijk waargenomen 

door Floor Calandt. 

Diny Bloemendal heeft medegedeeld per 1 maart 2017 te stoppen als voorzitter.  

Ineke van der Geest is pet 1 januari 2017 teruggetreden als bestuurslid en gaat het war rustiger 

aan doen. 

Op 22 juni van dit jaar overleed jan Rijpkema, ex/voorzitter van de toenmalige ANBO Haarlem-

mermeer Noord op de leeftijd van 71 jaar. Tijdens de afscheidsdienst is hij door Diny Bloemendal 

herdacht als een markant Hoofddorper, die veel voor de Senioren (Vereniging) heeft gedaan. 

Tijden de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari waren 150 mensen aanwezig om de start van de 

vereniging te ondersteunen en het bestuur een hart onder de riem te steken.  

Op 27 augustus werd in ons gebouw de ”Open Senioren Dag” georganiseerd. Daar konden       

belangstellenden kennismaken met de activiteiten binnen onze vereniging en werden vragen    

beantwoord. Een week daarvoor zijn door het bestuur in het winkelcentrum Vier Meren folders 

uitgedeeld ter promotie van deze dag. Het heeft weer een aantal nieuwe leden opgeleverd en is 

zeker voor herhaling vatbaar. 

Op 17 september heeft   De SvHN samen met de Stichting JVG alle vrijwilligers met een lunch   

bedankt voor de geweldige inzet in het afgelopen jaar. Vooral omdat dit jaar het eerste jaar was 

van de nieuwe vereniging. Met zijn allen hebben wij ervoor gezorgd, dat alle activiteiten door 

konden gaan. Alle vrijwilligers kregen een speciaal voor de SvHN ontworpen tas, met daarin een 

sleutelhanger en een pen, mee naar huis.  

Onze bus heeft het hele jaar door gereden. In juli werd de overeenkomst met het Nationaal     

Ouderenfonds voortgezet. De naam van de bus is veranderd in De Senioren Bus. De oude logo’s 

zijn verwijderd en de nieuwe logo’s zijn erop geplakt. Door de bijdragen aan het Solidariteitsfonds 

en de jaarlijkse subsidie van de gemeente kan de bus blijven rijden. Ook niet leden kunnen van 

de bus gebruik maken 

De kerstbijeenkomst werd dit jaar niet gehouden. 

Veel aandacht is ook besteed aan Zorg en welzijn.  
Vergaderingen en bijeenkomsten zijn bezocht om van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven 
en invloed op beslissingen uit te oefenen. In de artikelen in ons blad zijn onze ledenpermanent op 
de hoogte gehouden van de stand van zaken. 
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Er moest een geheel nieuwe ledenadministratie worden opgezet met eigen ledenpasjes.  

Er is onderscheid in ondersteunende leden (basis-lid) en actieve leden met verschillende contributies. 

(Zie ook ons Maandblad). Verder wordt ernaar gestreefd, dat de leden over gaan tot automatische 

incasso. Tevens is besloten de pasjes voor twee jaar, 2017-2018, uit te geven. Per 31 december 2016 

zijn er 1104 leden bij de vereniging ingeschreven. 

Er is veel tijd en aandacht besteed om de SvHN te promoten via artikelen in ons blad, folders en     

flyers. Ook heeft ons info-blad een geheel nieuw uiterlijk gekregen en bevat maandelijks alle informa-

tie voor de leden. Tevens zijn folders gemaakt om de bus meer onder de aandacht te brengen. Ook 

op onze website en de website van de bus is de informatie te vinden. 

Er is dit jaar een stevig fundament gelegd voor de verdere toekomst van onze SvHN. 

Door: 
Rien Haak (secretaris) namens het bestuur SvHN 

Hieronder en op pagina ALV-4 bijdragen van onze Penningmeester Henk Zijlmans. 
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Kom op tijd en neem deze papieren mee naar de vergadering. 

Heeft u vragen, schrijf ze op. Er is in de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Kunt u niet wachten dat kunt u altijd uw vraag stellen via de email bij de desbetreffende persoon. 

Tot woensdag 1 maart . 


