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Verslag besturen activiteitengroepen - SVR  bestuur 9 maart 2020 

Aanwezig:    36 leden van besturen activiteitengroepen. 

Bestuur :   8 leden bestuur SVR  

Kerngroep Dementie: Ria Wijnen en Eugenie Kock 

1.Opening. 

Sjef Douma heet allen welkom en deelt mee, dat de vergadering start met een 

voorlichting door de kerngroep Dementie. SVR vindt het positief dat zij op onze 

uitnodiging hebben gereageerd om bij de bijeenkomst van activiteitengroepen 

een presentatie te geven.   

2. Kerngroep Dementievriendelijke gemeente.  

Ria Wijnen en Eugenie Kock geven in hun presentatie met name aan hoe in onze 

vereniging om te gaan met leden met wellicht beginnende dementie. Een goed 

en zeer zinnig verhaal met voorbeelden. Ook gezien onze leeftijdsgroep binnen 

de SVR. Aan de hand van een power point presentie worden tips en adviezen 

getoond. Deze wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Ook was er 

gelegenheid om vragen te stellen. 

Na de presentatie start het officiële gedeelte van de vergadering. 

Mededeling. 

Wij zijn blij dat onze voorzitter Truus Noy weer in ons midden is. Zij spreekt de 

aanwezigen toe over het ziekzijn en de vele hartverwarmende reacties die ze 

heeft ontvangen en dankt hiervoor. Zij hoopt snel weer hersteld te zijn. 

3.Vaststellen verslag 09-10-2019.Wordt vastgesteld. 

4.Voorstellen nieuwe bestuursleden. 

De biljartclub heeft een nieuw bestuur. Zij stellen zich voor. 

Cees Bakker en Kees Bakker zijn beide toegetreden tot het digitale café. Ook zij 

stellen zich voor en geven een korte uitleg. 

Charles Verhoosel is met ingang van 1 maart 2020 de nieuwe penningmeester 

van SVR. Hij wordt officieel nog gekozen in de ALV, maar het was nodig dat zijn 

ondersteuning nu al in zou gaan om financiële bankzaken te kunnen regelen. Hij 

geeft aan blij te zijn met het vertrouwen dat in hem wordt gesteld.  

Hierna volgt een applaus voor Joep die als penningmeester aftreedt. Hij blijft 

zover mogelijk Charles ondersteunen.  
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5.Verbouwing van De Boodschap. 

Voor zover nu bekend is kunnen alle activiteiten in de Oase door blijven gaan. De 

verbouwing vindt vanaf de ingang van De Boodschap plaats aan de linker zijde 

bij de bibliotheek. We hebben contact gehad met De Boodschap over het 

geschikt zijn van de toiletten voor senioren en verzocht hier rekening mee te 

houden. 

6.Consumptiekaarten in de Oase. 

Een groot aantal leden heeft inmiddels een consumptiekaart. Het bestuur ziet 

graag dat in de toekomst iedereen een consumptiekaart zal kopen. 

De biljarters geven aan dat dit problemen geeft voor gasten die dan ook een 

consumptiekaart zouden moeten kopen. Zij vragen uitleg hoe dit op te lossen. 

Wil Simons gaat namens het bestuur in gesprek met de biljartclub voor het 

oplossen hiervan. 

7.Nieuwe geluidsinstallatie in de Oase. 

Sjef geeft uitleg over het gebruik hiervan. De installatie is ons eigendom en biedt 

meer mogelijkheden. De gastvrouwen zullen deze bedienen. 

8. Vervoersservice Automaatje.     

In de Oase liggen folders over de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van 

het ANWB Automaatje in Rijen. We hebben deze aanvullende 

vervoersmogelijkheid voor senioren ook gepubliceerd in onze Nieuwsbrief. 

9.Rondvraag.  

Gevraagd wordt op welke wijze onze gastleden de nieuwsbrief ontvangen. Als het 

mailadres bekend is bij onze ledenadministratie dan krijgen zij naast de papieren 

versie ook een digitale nieuwsbrief. 

Hebben zij dit niet dan kunnen zij de papieren nieuwsbrief ophalen in de Oase. 

Ook kunnen leden van een activiteitengroep deze voor hun lid ophalen. 

10. Sluiting. 

11.Datum volgende vergadering. 

De datum voor de volgende bijeenkomst is op woensdag 14 oktober 2020.  

Na de sluiting door Sjef worden iedereen uitgenodigd voor een drankje  

 
 

            

           

 


