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Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD APRIL/MEI [34] 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019. 
 

            Woensdag 24 april 2019. 
                Deur open om 09.30 uur                                -           Aanvang vergadering om 10.00 uur. 

 Gebouw Jeugd van Gisteren                     -          Beemsterstraat 4 Hoofddorp. 
 

Agenda ALV 24-april-2019. 
 

Opening. 
Vaststellen agenda. 
Mededelingen. 
In en Uitgaande post. 
Verslag vergadering 28-03-2018. 
Jaarverslag 2018. 
Financiën. 

                 – Jaarverslag 2018. 
                 – Begroting 2019. 
                 – Verslag kascontrolecommissie. 

         – Aanstellen kascontrolecommissie 2019. 
Bestuurssamenstelling. 

                  – Toelichting bestuur. 
                 – Akkoord bestuurssamenstelling door ALV. 

Reserve. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit  
de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 
 Voorzitter  :                             Christine Veling. 
 Secretaris :                             Rien Haak. 
 Penningmeester :             Henk Zijlmans.  
                                                    (termijn afgelopen,/herkiesbaar ) 
   
Ledenadministratie :     Ans Terpoorten-Lauret. 
 
Zorg en welzijn, belangenbehartiging:      
                                                             Floor Calandt  
                                           (termijn afgelopen/niet herkiesbaar ) 
 
PR en vormgeving :          Henk P. van der Werf  
          (is gestopt als bestuurslid , blijft  functies vervullen) 
       

JAARVERSLAG 2018—SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NOORD. 
 
Dit is het derde volledige jaar van onze vereniging. Er is weer veel gebeurd en er hebben veel activiteiten plaats 
gevonden. 
 
Het aantal leden bleef gehandhaafd rond 1.100. 
De computerlessen werden definitief gestopt, ook de hobbyclub werd beëindigd. 
Er werd gestart met een cursus Thai Chi en begonnen met een cursus filosofie. 
 
Op 25 mei is de nieuwe privacywet AVG ingevoerd. De vereniging heeft een protocol  opgesteld om aan alle regels 
ter zake te voldoen. De privacy van de persoonlijke gegevens is daarmede gewaarborgd. 
In mei is een activiteitenboekje uitgegeven voor informatie over de vereniging in de Senioren-Bus, bij de  ge-
meente, bibliotheek etc. 

Door: R��� H��� 
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Per 1 juli is de website sv-hn.nl in een nieuw jasje gestoken. 
 
Ook werd dit jaar twee keer een  autorijtest voor ouderen vanaf 60 jaar georganiseerd opgezet door Veilig           
Verkeer Nederland. De cursussen waren volgeboekt. 
Op 30 augustus is een bijeenkomst georganiseerd met onze vrijwilligers in plaats van de jaarlijkse lunch. Hierin 
zijn diverse onderwerpen besproken  zoals de AVG. De vrijwilligers ontvingen een cadeaubon van 15 euro als 
waardering voor hun inzet. 
 
Vanaf   juni 2018 verschijnt ons blad zes maal per jaar in plaats van maandelijks. Een en ander levert een aan-
zienlijke kosten besparing op. 
 
Het huurcontract van de bus is met een jaar verlengd tot 1 september 2019. Dit betreft alleen de verzekering.     
Voldoende reclame op de bus is nog steeds een probleem.  De bus blijft dus rijden. 
 
In het najaar zijn twee bestuursleden om persoonlijke redenen gestopt. De heer Henk v.d. Werf blijft wel als       
redacteur van ons infoblad en beheerder van onze websites. Mevrouw Inge Welman is met alle activiteiten ge-
stopt. Mevrouw Christine Veling neemt de functie waar van coördinator activiteiten. 
 
In 2019 loopt het huurcontract ( retributierecht ) van de JVG met de gemeente af. Wij moeten het resultaat van dit 
overleg afwachten. 
 
Wij zijn ook het jaar 2019 met enthousiasme van start gegaan. 

[vervolg van pagina 7 JAARVERSLAG 2018] 

 

  

Verslag Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018. 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. 
Hierna worden in een minuut stilte alle leden herdacht, die dit jaar zijn overleden. 
Yvonne v.d. Berg, sociaal makelaar bij de Stichting Meerwaarde wordt voorgesteld.  
Zij krijgt de gelegenheid om iets over haar werk te vertellen en wat zij voor ouderen kan betekenen. 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Ineke v.d. Geest, mevrouw Terstegen    
mevrouw van Saesvelt, mevrouw Brands en de heer Versteegh 
Er zijn 49 leden aanwezig. 

4. In en uitgaande post. 
Uitnodiging aan een  aantal vrijwilligers, die gestopt zijn , om deze vergadering bij te wonen    
om ze te bedanken voor  hun inzet. 

5. Verslag vergadering 01-03-2017. 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

6. Jaarverslag 2017 
Het verslag wordt eveneens ongewijzigd goedgekeurd. 

7. Financiën. 
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag en de begroting.   
De heer Faber vraagt naar de opbrengst van het kienen. Na enige toelichting wordt besloten 
een en ander na afloop verder te bespreken. 

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

[VERVOLG OP PAGINA 9]  



[ 9 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD APRIL/MEI [34] 

  
[Vervolg  pagina 8 “Verslag Algemene Ledenvergadering “] 

 

Mevrouw Diny Bloemendal doet een verzoek tot een bijdrage aan het solidariteitsfonds. 
De bus is duur maar zal blijven rijden. 
De kascommissie verklaart zich akkoord met de jaarstukken. .Er wordt decharge verleend 
aan de penningmeester. Hiermede zijn de financiële jaarstukken en de begroting 2019 goedgekeurd. 
De kascontrolecommissie voor de ALV in 2019 zal bestaan uit mevrouw Boon, mevrouw Rijpkema en        
reserve mevrouw Sehlhoff. 

8. Wijziging Huishoudelijk reglement. 
- Voorgesteld wordt artikel 13 van het reglement te wijzigen zodanig, dat besluiten in de ALV worden   
genomen met meerderheid van stemmen. Hetgeen dan overeenkomt met wat in de statuten is vermeld. 
- Inzake artikel 3 over de ledenpas wordt voorgesteld de tekst als volgt aan te passen. “Ieder lid ontvangt 
een ledenpas met daarop de uiterlijke geldigheidsdatum.” 
- In artikel 12 dient het woord afdelingsbestuurders te worden vervangen door bestuurders. 
De voorstellen worden met algemene stemmen goedgekeurd.  

8. Bestuursverkiezing. 
De voorzitter stelt Inge Welman voor als nieuw bestuurslid met de functie van coördinator  activiteiten en 
geeft een korte toelichting. De vergadering gaat akkoord met de benoeming.  
Floor Calandt gaat nog een jaar door  en vraagt nogmaals om een opvolger vanuit de leden.  
De vergadering keurt de bestuurssamenstelling goed. 

9. Reserve. 
Dit agendapunt wordt verder niet gebruikt. 

10. Rondvraag. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de gevolgen van het aflopen van het opstalrecht met de  
gemeente. De voorzitter laat weten dat volgend jaar het opstalrecht vervalt, wij huren de ruimte van de St. 
Jeugd van Gisteren. De JVG zal te horen krijgen hoe en op welke wijze het contract verlengd wordt. 
Dit overleg met de gemeente moet door ons worden afgewacht. Mevrouw Tineke Peperkoorn, voorzitter 
van De Stichting JVG geeft een korte toelichting en meldt dat de SVHN in haar publicaties de situatie niet 
geheel juist heeft weergegeven. Hierover zal verder overleg plaatsvinden. Zij schetst de geschiedenis van 
de verhuur en deelt mee dat het opstalrecht na 30 jaar zeker verhoogd zal worden. De bestemming voor 
ouderen zal gehandhaafd worden. Volgend jaar zullen de consequenties bekend zijn. 
Het lidmaatschap van de vereniging zal bij activiteiten via de pasjes worden gecontroleerd. 
De vergadering geeft de voorkeur aan een vrijwilligersmiddag in plaats van een cadeaubon. 

11. Sluiting.  
Er wordt afscheid genomen van een viertal vrijwilligers, die afgelopen jaar gestopt zijn. Zij ontvingen een 
cadeaubon en een bloemetje als dank voor hun inzet in vele jaren. 
Alle aanwezigen krijgen een tas en sleutelhanger aangeboden 
De vergadering uit zijn waardering voor het werk van het bestuur. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
                                                                                                               **************** 

          Na afloop houdt mevrouw Yvonne v.d. Berg van de Stichting Meerwaarde een inleiding over haar werk als 
          sociaal makelaar. Tenslotte kunnen er nog vragen  worden gesteld.        

SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 
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Door: H��� Z������� 
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