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Een Nieuwsbrief met heel veel leesvoer. Wij hopen dat u de tijd neemt het een en ander op uw
gemakje door te nemen. Het vele leeswerk heeft te maken met onze jaarvergadering op 17 april. We
hebben de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2018 geplaatst. Uit dit jaarverslag
blijkt dat het bestuur in 2018 niet stil gezeten heeft.
Er staat ook een uitnodiging in voor een busreis naar Delft en Den Haag. Er kunnen 57 mensen
geplaatst worden in de bus, dus als u mee wilt wacht dan niet te lang met u aan te melden. We
hanteren de regel “vol is vol” en het moment van betalen is bepalend. Mochten er meer dan 57
aanmeldingen zijn komt u op de wachtlijst en bij een volgende reis hebt u dan voorrang.
Woensdag 6 maart was Carla Huys van de firma Lamont bij ons te gast. Er waren zo’n 40 aanwezigen
die genoten van haar met vrolijke noten doorspekte verhaal. Lamont verkoopt allerlei
milieuvriendelijke onderhoudsproducten en cosmeticaproducten op basis van paardenmelk. Velen
vulden hun voorraad producten weer aan. Natuurlijk werden ook nieuwe producten aangeschaft om
eens uit te proberen. Na afloop werd er een tombola gehouden. Vijf bestellijsten werden uit de stapel
getrokken om te bepalen wie er met een mooie prijs huiswaarts mocht keren.
De bestellingen worden op vrijdag 29 maart om 12.45 uur bij de Halle afgeleverd. U kunt uw
bestelling daar dan afhalen (en als dat nog niet gebeurd is betalen).
Onze bingo van 22 maart is verzet naar vrijdag 29 maart i.v.m. de schooluitvoering van de Prinses
Marijkeschool. Met dank aan AanZ voor de medewerking!
Voor het eerst organiseren we een voorjaarsbrunch. Dit naar aanleiding van een enquête die we vorig
jaar hebben uitgezet. Daaruit kwam naar voren dat velen ook wel iets voelden voor een brunch. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd en we pakten dit meteen op. We waren wel benieuwd hoe daar
op gereageerd zou worden. Nou, heel positief, want we hebben al ruim 100 aanmeldingen!
Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fietstocht die we organiseren
op woensdag 3 juli. We hebben een prachtige route uitgezet en als de weergoden ons gunstig gezind
zijn moet dit een grandioos succes worden. De route is iets meer dan 40 km, dus dat moet voor een
ieder te doen zijn. En u weet: het is belangrijk voor lijf en leden in beweging te blijven. Dat willen wij
van harte stimuleren, vandaar ook dat wij proberen korting te bedingen bij verschillende sportscholen.
Maar daarover in een volgende editie meer.
Rien de Regt,
voorzitter.
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BUSREIS 14 MEI NAAR DE PORCELEIJNE FLES EN DEN HAAG.
Op dinsdag 14 mei a.s. organiseren we in samenwerking met Diederik Reizen uit Assenede een leuke en
gevarieerde busreis. Het programma ziet er als volgt uit:
07.15 uur:
07.30 uur:
09.45 uur:

Vertrek de Halle Axel.
Vertrek Albert Heijn Terneuzen.
Ontvangst museum De Porceleijne Fles in Delft met koffie/thee en een stroopwafel
(zie: www.royaldelft.com).
10.15 uur:
Rondleiding in De Porceleijne Fles en een bezoek aan de showroom.
In dit museum maakt u kennis met Royal Delft. Dit is de enige in Delft overgebleven producent van Delfts
Blauw sinds de 17e eeuw. U kunt genieten van het Delfts Blauw aardewerk zoals dat de laatste eeuw is
geproduceerd: serviesgoed, vazen, tegels, sieraden, enz.
11.30 uur:
12.15 uur:
13.15 uur:
13.45 uur:
15.30 uur:
16.30 uur:
18.00 uur:
20.45 uur:

Einde bezoek De Porceleijne Fles.
Lunch in Gasterij ’t Karrewiel (3 broodjes met koffie, thee of elk).
Vertrek naar Den Haag.
Rondrit door Den Haag met een gids “aan boord”.
Vrij uurtje in de stad. Even een winkeltje in duiken of genieten
van een drankje op een zonnig terras.
Einde verblijf in Den Haag, vertrek naar Hoogerheide.
Diner in Familyland in Hoogerheide.
Voorziene aankomst Axel/Terneuzen.

Tijden bij benadering, (kleine) wijzigingen voorbehouden.
Wij kunnen u deze reis aanbieden voor de scherpe prijs van € 60,00 per persoon.
Als er nog plaats in de bus is, kunnen niet-leden mee voor de prijs van € 70,00.
De reis gaat alleen door bij voldoende deelname. Aan de andere kant: vol is vol!
Gelieve u aan te melden voor maandag 15 april a.s. door te mailen naar of het strookje in te leveren bij:
Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, e-mail rienderegt@zeelandnet.nl.
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK onder
vermelding van “busreis Delft/Den Haag”.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone

Betreft busreis Delft/Den Haag 14 mei 2019

Naam: ………………………………. Adres: ……………………………………………………………………….
Lidmaatschapsnummer: …………… Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel
Naam: ……………………………… Adres……………………………………………

..………………………..

Lidmaatschapsnummer: ………...…. Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel
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Jaarverslag 2018
Het jaar 2018 zit er op. Het was een jaar vol activiteiten, die bijna allemaal vlekkeloos verliepen. Ons
ledental blijft stabiel en over het algemeen hoorden we alleen maar positieve geluiden. Op 31 december 2018
stonden er bij onze afdeling 271 leden ingeschreven. Er kwamen 25 nieuwe leden bij, er waren helaas 20
opzeggingen en 8 leden overleden in 2018.
Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde elke 1e en 3e vrijdag van de maand. We zijn een actieve vereniging, waar veel
activiteiten plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat we regelmatig de “koppen” bij elkaar steken.
Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We doen nooit tevergeefs een beroep op onze acht
“officiële” vrijwilligers.
Marjanne Zwanenburg stopte met haar activiteiten voor onze vereniging. Zij verzorgde de Nieuwsbrief en
maakte de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen. Spijtig, maar het is niet anders. Vanaf deze
plaats wil ik Marjanne van harte danken voor al de energie en tijd die zij in het werk voor de
Seniorenvereniging heeft gestoken. De Nieuwsbrief wordt nu verzorgd door onze secretaris Anneke Langen.
Suzanne Verlinde is om gezondheidsredenen gestopt als vrijwilliger. Ook haar wil ik hartelijk dank zeggen
voor al het werk dat zij voor onze vereniging heeft gedaan. Bea de Caluwé is het vrijwilligersteam komen
versterken.
We konden het financiële jaar positief afsluiten, de penningmeester beheert de kas op professionele wijze.
Themamiddagen.
Op 10 januari hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze middag werd onze website gelanceerd. Die
zag er prachtig uit. Het glas werd geheven op het nieuwe jaar en op de nieuwe website. Sonja en Jolanda
traden op met hun show “De tijd van toen”. Dat was een heerlijke interactieve meezing- en
luistervoorstelling met liedjes van toen.
Op 7 maart was Carla Huys van de firma Lamont te gast. Zij vertelde de aanwezigen alles over
milieuvriendelijke onderhouds- en verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. Iedereen was op
deze middag welkom, zonder koopverplichting.
Op 12 september was er een bijeenkomst over Buurtzorg. Enkele dames lieten ons middels een
powerpointdemonstratie zien wat Buurtzorg kan betekenen. Na dit serieuze gedeelte zorgde Leo Simoskie
voor de muzikale ontspanning. Bekende en minder bekende meezingers zorgden ervoor dat een ieder uit
volle borst zijn of haar zangtalenten kon botvieren.
Op 17 oktober was het Rode Kruis te gast. Samen met Stan Burgerhulpverlening (voorheen Hartveilig
Wonen) werd deze middag verzorgd. Eerst werd een presentatie over het Rode Kruis gepresenteerd door Cor
Zwanenburg, wnd. secretaris Rode Kruis afd. Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Er waren films over het
150-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis, het werk van het Rode Kruis in Zeeuws-Vlaanderen en
over hoe reanimatie werkt. Projectleider Monique Bosscher vertelde het een en ander over het werk van de
Stan Burgerhulpverlening. Stan heeft in wijken burgerhulpverleners voor reanimatie en AED voordat de
ambulance arriveert. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Tijdens de pauze en na
afloop verzorgden de EHV-vrijwilligers Joke en Rinus van Leeuwen demo’s reanimatie en AED.
Alle themamiddagen werden goed bezocht, gemiddeld waren er zo’n 80 mensen aanwezig.
Tenslotte werd op 7 november een gezellige middag in de grote zaal van de Halle gehouden. Sandra Mooy
was onze gast en zij maakte er een feestelijke middag van. Zij bracht een breed meertalig repertoire uit de
jaren 60 tot heden ten gehore. Natuurlijk ook menig meezinger en de bezoekers lieten zich daarbij niet
onbetuigd. Een mooie afsluiting van het jaar 2018.
Alle activiteiten hebben naast een bindend ook een ledenwervend karakter. Tegen betaling van een kleine
bijdrage kunnen daarom ook niet-leden onze bijeenkomsten bezoeken.
Busreizen.
Op dinsdag 15 mei gingen we met Diederik Reizen naar de Westhoek. In Diksmuide werden we ontvangen
met koffie/thee en een boterkoek. Daarna volgde een rit door de door de Eerste Wereldoorlog getekende
Westhoek. We bezochten o.m. Hill 62, een geallieerde oorlogsbegraafplaats en een begraafplaats van Duitse
gevallenen. Ook de Menenpoort in Yeper werd nog even aangedaan. In de Oude Abdij te Lo genoten we van
een uitgebreide lunch. We bezochten daarna de koekjesfabriek Jules De Strooper in Lo. In Diksmuide sloten
we af met een heerlijk diner.
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Op dinsdag 25 september gingen we met dezelfde busmaatschappij naar Antwerpen. Met een schip van
Rederij Flandria maakten we een havenrondvaart. Dit was een indrukwekkende tocht en we hebben het
aantal containers dat we tegenkwamen maar niet geteld. We kregen aan boord ook nog koffie/thee met een
koek. Vervolgens brachten we een bezoek aan het pas gerenoveerde Red Star Line museum. Twee miljoen
passagiers maakten met stoomschepen van de Red Star Line de oversteek naar Noord-Amerika. Dit vaak
onder erbarmelijke omstandigheden. Om van deze indrukken bij te komen konden we nog even de stad in
duiken. De meeste deelnemers kwamen echter niet verder dan een zonnig terras. De dag werd afgesloten met
een smakelijk diner in Huyze Sorgvliet te Sint Niklaas.
Zaterdag 20 oktober gingen we met een bus van AMZ naar de BeleefPlus Beurs in Goes. Deze werd
gehouden in de Zeelandhallen. Diverse thema’s passeerden de revue: vrije tijd, vakantie, wonen,
zorg&welzijn, tuin&tuinieren en mobiliteit.
De laatste reis in 2018 ging naar de Kerstmarkt van Intratuin in Halsteren. Nu werden we vervoerd met een
bus van Personenvervoer Zeeuws-Vlaanderen (PVZV). De touringcar was helemaal volzet en de mensen
keken in de hallen van Intratuin hun ogen uit. Zo kwam een ieder langzaamaan in de juiste kerststemming.
We kunnen terugzien op vier geslaagde reizen. De bussen waren steeds tot de laatste plaats bezet. Alleen bij
de reis naar Goes bleven er wat stoelen onbezet. We vragen ons af of twee compleet verzorgde busreizen van
Diederik in de toekomst financieel nog wel haalbaar zijn. Het moet voor onze kas, maar ook voor uw
portemonnee wel leuk blijven!
Jaarvergadering.
De jaarvergadering vond op 18 april plaats. Jannie van Damme was periodiek aftredend en zij werd met
algemene stemmen herkozen. In het bestuur was één vacature. Het bestuur droeg Anneke Langen voor om in
deze vacature te voorzien. Zij werd met algemene stemmen in het bestuur gekozen. Er vond ook een
aanvulling op het Huishoudelijk Reglement plaats: artikel 4, lid 5. Tussen de middag gebruikten we de lunch.
Bestuur en vrijwilligers hadden alles uit de kast gehaald om weer iets lekkers op tafel te zetten. Zij slaagden
met vlag en wimpel. Na de lunch was het de beurt aan Piet Scheerders (verteller) en Hans van Bellen (gitaar)
om te vertellen en te zingen over moorden die in vroeger tijd in onze regio werden gepleegd. Ons lid Gea
Trapman zorgde op verschillende momenten voor een muzikaal intermezzo.
Voor- en najaarsdiner.
Het voorjaarsdiner zag er anders uit dan we gewend waren. We konden door onvoorziene omstandigheden
geen gebruik meer maken van de diensten van Jan van den Berk. Dus waren we genoodzaakt een andere
invulling te zoeken. Dat werd Moy Fa. Een prima keuze. In Chinese sferen genoten de aanwezigen van het
prachtige en rijk gevarieerde buffet dat de medewerkers van Moy Fa voor ons hadden klaar gemaakt.
Verandering van spijs doet eten. Het najaarsdiner werd daarom verzorgd door Bucky’s Catering. Zij
serveerden het menu “Vlaamse smaken”. Dat bleek ook een schot in de roos. We zaten nu met z’n allen
beneden in de foyer. De medewerkers van De Halle hadden de foyer prachtig in kerstsfeer gebracht. Ook
deze invulling is zeker voor herhaling vatbaar!
De diners worden gemiddeld door zo’n honderd leden bezocht.
Nieuwsbrief.
In 2018 kwamen er acht Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds weer
opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. De lay-out van de eerste Nieuwsbrieven werd
verzorgd door Marjanne Zwanenburg, vanaf editie nummer 7 nam Anneke Langen dit van haar over. Als u
de Nieuwsbrief via de mail ontvangt, hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de
Nieuwsbrief in frisse kleuren.
Website.
We zijn erg trots op onze website. Deze ziet er prima uit en is altijd up-to-date. Anneke Langen beheert deze
website met hart en ziel. Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt er voor dat de lezers een indruk krijgen
van de uitvoering van bijna al onze activiteiten.
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Bingo.
We organiseerden elke maand een bingo. Onze bingomiddagen werden goed bezocht, gemiddeld kunnen we
zo’n 75 mensen begroeten. De bingo is voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de contributie die
de leden betalen.
Ombudsteam.
We werken momenteel met een ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty van
Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle gevallen kunnen
ze leden die tegen problemen aanlopen verder helpen.
We verzorgden, samen met de invulservice van het FNV, ook dit jaar wederom de belasting-invulservice.
Hiervan werd volop gebruik gemaakt.
Ook dit nog even.
Leden van de SVK krijgen reductie bij voorstellingen in de Halle. Na een wat weifelende start wordt hier nu
steeds meer gebruik van gemaakt: in 2018 waren dit er 32.
We meldden ons ook weer aan voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er werden iets minder stemmen op
onze vereniging uitgebracht dan vorig jaar, maar het extraatje wat op onze rekening werd gestort is toch
altijd weer meegenomen.
Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur, met een tevreden gevoel terug kijkt op een geslaagd jaar.
Met plezier en trots kijk ik terug op hetgeen we in 2018 gerealiseerd hebben. Er is heel wat werk verzet om
alles in goede banen te kunnen leiden. We hebben een actief bestuur en hard werkende vrijwilligers. Op deze
dames en heren doen we nooit tevergeefs een beroep.
Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze plaats een
welverdiende pluim op de hoed steken!
Veel leden steken steeds vaker bij allerlei activiteiten even de handen uit de mouwen. Dat waarderen we zeer
en zien we als een teken dat iedereen het beste voor heeft met onze vereniging.
Ook van het jaar 2019 hopen wij weer een succesvol jaar te maken!
Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.

UITNODIGING JAARVERGADERING 2019
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering 2019. Deze
jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 april a.s. in “de Halle” te Axel.
Traditiegetrouw houden we ook een loterij met mooie prijzen. De prijs van de loten is zoals altijd: vier
loten voor een euro.
Aanvang vergadering: 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur. Einde: 16.00 uur.
De agenda hiervoor ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Mededelingen.
Notulen ledenvergadering 18 april 2018 (bijlage).
Jaarverslag 2018 (bijlage).
Jaarrekening 2018.
De kascommissie, bestaande uit mevr. S. de Moor en dhr. R. van Acker, heeft de boeken
gecontroleerd.
Begroting 2019.
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7.

8.

9.
10.

Bestuursverkiezing.
Dick Boon is periodiek aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Bram van de Velde voor om in deze vacature te voorzien.
Jetty van Dorsselaer is periodiek aftredend en herkiesbaar.
Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1.
mevr. S. de Moor.
2.
dhr. R. van Acker.
reserve:
dhr. G. Zegers.
Mevr. S. de Moor is aftredend en niet herkiesbaar.
Dhr. R. van Acker en G. Zegers schuiven een plaatsje op en er moet een nieuw reservelid
worden gekozen.
Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Het verdere verloop van de dag ziet er als volgt uit:
Om 11.15 presentatie medewerker van Diederik Reizen uit Assenede over meerdaagse reisbestemmingen die
zij organiseren. Daarna lunch (Jetty maakt weer een heerlijke soep en Jannie regelt als vanouds de ast).
Om ongeveer half 2 is het begin van het middagprogramma, met twee optredens van Zuinige Maria: kijken,
luisteren en lachen met humor uit het leven, met een knipoog naar “de tijd van toen”.
Na het tweede optreden, om ongeveer half 4 trekking van de loterij en daarna bestaat nog de mogelijkheid
om gezellig met elkaar na te praten. Om 16.00 is het sluiting.
Deze dag is voor u als lid van de Seniorenvereniging Kanaalzone geheel gratis.
Wilt u deze jaarvergadering bijwonen en gebruik maken van de maaltijd, dan kunt u dit kenbaar maken bij
onze penningmeester Geleijn Kaijser. Bij hem kunt u de aanmeldingsstrook inleveren. Aanmelden via e-mail
is uiteraard ook mogelijk.
Hopelijk kunnen we deze dag veel leden begroeten!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Rien de Regt, voorzitter.
U kunt zich voor deze dag aanmelden bij: Geleijn Kaijser,
Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl

U kunt het strookje inleveren tot 10 april a.s.
DE JAARVERGADERING IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE
SENIORENVERENIGING KANAALZONE

Ja, ik (wij) zal (zullen) de jaarvergadering op woensdag 17 april 2019 bezoeken:
Naam:………………………………………Adres:……………………………………………………………
Naam:………………………………………Adres:……………………………………………………………
Eventuele dieetwensen:…………………………………………….
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VERSLAG JAARVERGADERING 18 april 2018.
Aanwezig: Rien de Regt (voorzitter), Geleijn Kaijser (penningmeester), Kitty van Waesberghe (lid),
Jannie van Damme ( lid), Jetty van Dorsselaer (lid), Anneke Langen (beoogd secretaris), Dick Boon (lid)
en Marjanne Zwanenburg (notulist).
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom op deze 2e vergadering van de
Seniorenvereniging Kanaalzone. Hij is verheugd te zien dat er zo veel leden aanwezig zijn.
Ook een hartelijk welkom voor mevrouw Gea Trapman, die op haar accordeon de muzikale intermezzi voor haar
rekening zal nemen.
Mededelingen.
Zoals in het Jaarverslag te lezen was hebben we niet stil gezeten, er is veel gedaan en georganiseerd.
De penningmeester heeft een strikt beleid gevoerd omdat niet alle activiteiten inkomsten opleveren.
Veel activiteiten zijn voor de leden gratis, al worden ze wel uit de jaarlijkse contributiebijdrage betaald. De enige
activiteit de voor inkomsten zorgt, is de maandelijkse bingomiddag.
Het dagprogramma stond vermeld in de nieuwsbief, maar als herinnering noemt de voorzitter het nog
even op. Ook vermeldt hij dat de bestuursleden en de vrijwilligers allemaal klaar staan om de dag
vlekkeloos te laten verlopen.
De afsluiting wordt voorzien rond 16.00, waarna men in de gelegenheid is om voor eigen rekening nog
een drankje te drinken.
En wellicht zijn er leden die willen helpen met opruimen?
De voorzitter grijpt dit moment aan om de bestuursleden en de vrijwilligers te bedanken voor het vele werk dat elke
keer weer door hen wordt verzet om welke activiteit dan ook te doen slagen. Speciale dank gaat uit naar mevrouw
Tannie van de Velde; zij brengt al jarenlang trouw de Nieuwsbrief rond aan de leden die in de kern Terneuzen wonen.
Mevrouw Van de Velde wordt beloond met een cadeaumand.
De aandacht wordt gevestigd op het onlangs gevormde Ombudsteam, bestaande uit de bestuursleden
Kitty van Waesberghe en Jetty van Dorsselaer. Mevrouw Van Waesberghe neemt desgewenst de financiële begeleiding
van leden op zich, terwijl mevrouw Van Dorsselaer zorgt voor de begeleiding op het sociale vlak.
Beide dames weten ook niet alles, maar zoeken het wel voor u uit en helpen u dan op weg.
Er wordt geen spreekuur meer gehouden in De Halle, maar er wordt een afspraak bij u thuis gemaakt.
Beoogd secretaris Anneke Langen heeft, samen met haar man Bram, heel veel uren besteed aan het opzetten van de
website van onze vereniging en het resultaat mag er zijn!
Ook onze pagina op Facebook is in de lucht en we zijn trots op deze manier van communiceren.
De voorzitter legt uit dat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.
Wij denken aan de regels te voldoen: zo is bijvoorbeeld de ledenadministratie beveiligd met een wachtwoord en ligt de
back up in een kluis.
Mocht u zichzelf op een foto op de website zien staan en u ervaart dit als een aantasting van uw privacy: er zit een
“button” bij. Door daarop te klikken kunt u kenbaar maken dat u deze foto verwijderd wilt hebben.
De foto’s op onze facebookpagina zijn verwijderd.
Alle foto’s die te zien zijn werden gemaakt door onze huisfotograaf Jaap Overdulve, die ook de foto’s tijdens de
Jaarvergadering maakt.
Aan de Rabobank clubkas campagne is door veel leden en belangstellenden meegedaan; wij verwachten dan ook een
mooi bedrag op onze rekening bijgeschreven te krijgen. Onze hartelijke dank hiervoor; u kunt er van op aan dat we dit
geld goed zullen besteden!
Op dit moment hebben wij 283 leden.
Helaas zijn er in het afgelopen jaar ook mensen overleden: wij hebben van 11 van hen afscheid moeten nemen.
Ieder overlijden komt als een schok, ook al komt het niet altijd onverwacht. Op zo’n moment blijven de nabestaanden
achter met een groot verlies en wordt de betrekkelijkheid van het leven ten volle ervaren.
De voorzitter verzoekt de vergadering om een moment van stilte om deze leden te gedenken. Maar, zegt de voorzitter:
“achter de tranen van verdriet schuilt de glimlach van de herinnering”.
De Nieuwsbrief wordt onder de aandacht gebracht. In het bijzonder wordt gevraagd om inbreng door de
leden! Mocht u zin hebben een terugblik te schrijven over de Jaarvergadering, over een busreis, een
diner of een themamiddag: schroom niet en zend uw pennenvrucht naar de voorzitter: rienderegt@zeelandnet.nl of doe
het in de bus op Molenstraat 27 in Axel. Er wordt met spanning op uw bijdrage gewacht!
Tijdens de vergadering komt er een telefoontje binnen van de firma Diederik. Dit is het bedrijf dat al jaren onze

bustochten uitvoert. Zij delen mede dat hun afgevaardigde wegens huiselijke omstandigheden verstek moet
laten gaan. Op een nader te bepalen tijdstip zal er alsnog een presentatie worden gegeven van de door
Diederik verzorgde reizen.
-------Seniorenverenigingkanaalzone.nl
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Notulen ledenvergadering 19 april 2017.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Jaarverslag 2017 (bijlage).
Het Jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Jaarrekening 2017.
De kascontrole commissie, bestaande uit dhr. Folkersma en mevrouw De Moor, heeft de Jaarrekening
gecontroleerd en prima in orde bevonden. Met onze dank aan de commissie en met felicitaties voor de
penningmeester.
Begroting 2018.
De begroting voor 2018 is sluitend, met de bingo opbrengsten als grootste inkomstenbron.
Bestuursverkiezing.
Jannie van Damme is periodiek aftredend en herkiesbaar.
Met algemene stemmen wordt mevrouw Van Damme door de leden herkozen.
In het bestuur is één vacature. Het bestuur draagt Anneke Langen voor om in deze vacature te voorzien.
Op de vraag van de voorzitter of de leden er mee akkoord gaan dat mevrouw Langen in de bestuursfunctie
wordt gekozen klinkt er een volmondig “ja” uit de zaal. Beide dames worden gefeliciteerd met hun
verkiezing.
Verkiezing lid dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden in een functie gekozen. Aangezien de functie van secretaris
vacant is stelt de voorzitter de leden voor mevrouw Langen in deze functie te benoemen. Ook met dit
voorstel gaat men unaniem akkoord. Een woord van welkom dus aan het nieuwe dagelijks bestuurslid!
Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1. dhr. R. Folkersma.
2. mevr. S. de Moor.
reserve: dhr. R. van Acker.
Dhr. R. Folkersma is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor de bewezen diensten.
Mevr. S. de Moor en dhr. R. van Acker schuiven een plaatsje op en dus moet er een nieuw reserve lid
worden gekozen. De heer G. Zegers stelt zich beschikbaar en wordt welkom geheten.
Aanvulling Huishoudelijk Reglement.
In ons reglement staat bij Artikel 4, lid 5: “Het bestuur kan besluiten de contributie voor het volgende
kalenderjaar zo nodig trendmatig te verhogen met maximaal 3% (afgerond naar boven op een hele euro).”
De voorzitter legt uit: aan het eind van een kalenderjaar wordt de begroting gemaakt voor het komende
kalenderjaar. Als blijkt dat er een tekort dreigt, kan het bestuur middels deze toevoeging actie ondernemen.
Eerder zou niet mogelijk zijn, omdat pas in april van dat kalenderjaar een algemene ledenvergadering wordt
gehouden. Dan loopt het bestuur als het ware achter de feiten aan.
Tevens voorkomt dit artikel dat de contributie met te grote sprongen verhoogd zou moeten worden. Zo
bewandelen we de weg van de geleidelijkheid.
Aan de vergadering wordt om deze reden toestemming gevraagd zo nodig een contributieverhoging toe te
passen vóórdat de leden in een volgende Jaarvergadering om toestemming is gevraagd.
Natuurlijk wordt het voornemen tot verhoging van te voren aan de leden kenbaar gemaakt.
De leden gaan zondermeer akkoord en de voorzitter dankt de vergadering dan ook voor het geschonken
vertrouwen.
Rondvraag.
De vaste bingomiddagen worden bezocht door leden uit diverse plaatsen.
Omdat de SVK is overgegaan op te winnen bonnen in plaats van prijzen hebben de leden uit andere plaatsen
niets aan deze bonnen, tenzij ze komen winkelen in Axel. Is daar een oplossing voor?
De penningmeester geeft aan dat men deze bonnen bij hem kan omwisselen voor contant geld.
Ook is er de vraag of bij de uitnodiging en de vergaderstukken voor de Jaarvergadering voortaan ook de
begroting kan worden meegestuurd. De voorzitter legt uit dat dit traditiegetrouw niet wordt gedaan, maar
dat de begroting altijd opgevraagd kan worden bij de penningmeester.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
De voorzitter sluit het officiële gedeelte, legt in het kort nog even het vervolg van de dag uit en wenst de
aanwezigen een gezellige voortzetting en smakelijk eten.
Marjanne Zwanenburg
25 april 2018
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