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ALV 2018  
WOENSDAG 28 MAART 2018  

DEUREN OPEN 9:30 UUR    

AANVANG VERGADERING 10:00 UUR                                [OP WWW. SV-HN.NL] 

JEUGD VAN GISTEREN,  

BEEMSTERSTRAAT 4, HOOFDDORP 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

U bent van harte welkom 

Hierbij ontvangt u 4 pagina’s met informatie en benodigdheden voor deze vergadering, zoals agenda, verslag van SvHN 2017 

en de financiële stukken 2017 en begroting 2017. 

Onder agendapunt 8 “Wijziging Huishoudelijk reglement” wordt het volgende behandeld: 

* In Art 13 staat dat wijzigingen in het HHR alleen mogelijk is met goedkeuring van 2/3 van de aanwezige leden op de       

vergadering. In de statuten van SvHN staat hierover met “meerderheid van stemmen”. Om dit gelijk te trekken stelt het 

bestuur voor om in het HHR 2/3 te vervangen door “meerderheid van stemmen” 

** In Art 3 d) De zinsnede “Ieder lid ontvangt ieder jaar een ledenpas” willen wij graag vervangen door “Ieder lid ontvangt 

een  ledenpas met daarop de uiterlijke geldigheidsdatum.”  

***In Art 12 staat nog een foutje nm. “Afdelingsbestuurders” dit willen wij wijzigen in “Bestuurders.” 

 

Op de vergadering worden bovenstaande items, onder agendapunt 8, in stemming gebracht. 

Volmacht- 

formulier 

Kunt u niet aanwezig 

zijn op de vergadering 

maar wilt u via een an-

der lid, van onze ver-

eniging, toch mee 

stemmen dan bestaat 

de mogelijkheid dat te 

regelen via een  

“Volmacht formulier” 

De kunt u downloaden 

via onze website of 

aanvragen via onze 

secretaris. 

Ook liggen exemplaren 

in de Jeugd van Giste-

ren! 

 



JAARVERSLAG SvHN 2017.. 

 

 

Voor de vereniging was 2017 een stabiel jaar. De organisatie werd nog eens door-

gelicht en waar nodig aangepast. Een en ander draait weer als van ouds maar nu op eigen benen. 

Het aantal leden bleef stabiel  tussen de elf -en twaalfhonderd. Er is een nieuwe activiteit gestart met tweemaal 

per jaar een cursus Salsa dansen. De verhalen tafel werd gestopt en ook voor de computercursus was weinig 

belandstelling. Het is nog wel mogelijk om maandelijks ondersteuning te krijgen bij problemen met computer, 

tablet en/of mobiele telefoon.  Ook dit jaar is in maart weer de belastingaangifte voor een aantal leden verzorgd.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2017 werd afscheid genomen van Diny Bloemendal als voor-

zitter. Zij werd uitgebreid bedankt voor het vele werk tijdens en na de overgang naar de nieuwe vereniging. De 

voorzittershamer werd overgenomen door Christine Veling. Diny blijft nog als adviseur aan het bestuur verbon-

den. Floor Calandt blijft nog een jaar bestuurslid voor zorg en welzijn. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2017 was de zaal gevuld met honderd mensen om het bestuur en de 

vereniging te ondersteunen. 

Dit jaar was er geen lunch voor de vrijwilligers. In plaats daarvan werden zij voor hun inzet bedankt door het ge-

ven van een cadeaubon. De bon werd uitgereikt in een aparte bijeenkomst. Tevens werd    daarin  het hernieuwde 

calamiteitenplan toegelicht en  aandacht besteed aan de veiligheid in en rond het gebouw. 

De Senioren bus heeft het hele jaar gereden voor leden en ook voor niet leden, met dank aan onze chauffeurs. 

Het is nog steeds moeilijk om reclame op de bus te realiseren. We zijn er  niet in geslaagd iemand te vinden ,die 

daar aandacht aan wil besteden. Inmiddels is besloten het contract voor de bus met het Ouderenfonds in 2018 

opnieuw te verlengen. 

De ledenpasjes zijn voor twee jaar verstrekt 2017 en 2018. 

Het bestuur heeft in april een gesprek gehad met wethouder Steffens over de plannen voor 2017 en een terugblik 

op het jaar 2016. Een dergelijk gesprek zal jaarlijks met het dagelijks bestuur gaan plaatsvinden. In artikelen in 

ons blad zijn onze leden regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en 

welzijn. Op 7 oktober  2017 waren wij aanwezig op de informatiemarkt- Samen wonen, leven en meedoen- in het 

raadhuis in Hoofddorp om de vereniging te promoten.  

De speciale status die de Seniorenverenigingen jarenlang genoten bij het gebruik van het gebouw De Jeugd van 

Gisteren is door het bestuur van de Stichting JvG per 1 januari 2017 éénzijdig opgezegd. Wat hiervan de conse-

quenties in de toekomst zullen zijn is vooralsnog niet duidelijk. 

Naast de informatie in ons blad is ook veel nieuws over de vereniging te vinden op de web-site en de aparte web-

site van de Senioren bus. 

 

Wij zijn met vertrouwen  het jaar 2018 gestart.  

Door:     RIEN HAAK 

SECRETARIS@SV-HN.NL 
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FINANCIEELVERSLAG SvHN 2017. 
Door:     HENK ZIJLMANS 

PENNINGMEESTER@SV-HN.NL 
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Het Solidariteitsfonds voor  

 

L��� ���� ���� ���� ��  
http://bus.sv-hn.nl/sponsoring 
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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, dan kunt u altijd uw vragen 

stellen via e-mail bij de desbetreffende persoon. 

                             TOT  WOENSDAG 28 MAART. 


