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Verslag Besturen activiteitengroepen en Bestuur SVR 

29-03-2022         –         19.30-22.00         –         De Oase 

 

Aanwezig:   37 leden van besturen activiteitengroepen 

                              9 leden van bestuur SVR  

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

Truus heet ieder van harte welkom na 2 jaar en 20 dagen! Nu alle maatregelen rondom 

Corona eraf zijn, is er goede hoop dat de activiteiten weer zoals voorheen door kunnen gaan.  

Hoewel we zeker wel aanmeldingen hebben gehad in deze periode, zijn er ook mensen 

weggevallen. Bij sommige activiteiten is dat nogal merkbaar. Truus vraagt aan ieder om 

ambassadeur te zijn voor onze vereniging. Laat anderen weten dat onze vereniging een breed 

aanbod heeft: recreatie, ontspanning, cultureel, beweging, alsmede hulpverlening en 

belangenbehartiging.  

2. Vaststellen agenda: er zijn geen aanvullingen  

3. Vaststellen verslag 09-03-2020: het verslag is akkoord  

4. Voorstellen nieuwe bestuursleden:  

Christ Maas is vanaf september 2021 als coördinator activiteitengroepen aan de slag. Het is 

een lastige tijd geweest doordat er wel veel besproken moest worden, maar lang niet alles 

door kon gaan. Ook kreeg Christ zelf Corona: een ernstige vorm. Maar nu is hij weer volop 

actief !  Christ vraagt aan iedereen een mailtje te sturen naar hem als er wat speelt.  

Louise Keijzers is gelijk met Christ begonnen. Zij is als secretaris aan de slag gegaan. Ze is 

afkomstig uit het onderwijs en bepaalde taken daar zijn een goede ondergrond voor het werk 

dat ze nu bij de SVR doet.  

5. Voorstellen nieuwe SVR activiteitengroepen (MMBC en de Knarren) 

MMBC (maandagmiddagbridgeclub): vertegenwoordigd door Ko Vleugel. Als zelfstandige 

club, die terugliep in het ledenaantal en weinig leden met animo voor bestuurstaken, werd 

het voor het bestuur teveel om alles te blijven doen. Uit verschillende opties is gekozen voor 

aansluiting bij de SVR, waar ze een warm welkom ontvingen.  

Frans Jonkers :Wandelgroep ‘Beweeg!Knarren’.  Tweemaal per week (maandag en woensdag 

09.00-10.30) wandelt of fietst deze groep. Dit is afhankelijk van het seizoen. In de winter 

wordt er overwegend gewandeld, in de zomer kiezen de leden zelf of ze het een of het ander 

doen. De start is bij de Boodschap. 2x per jaar wandelt/fietst de groep op een andere locatie.  

Kees Bakker: Kees staat niet op de agenda, maar is wel onlangs als onze technisch beheerder 

aan de slag gegaan. Vandaar dat hij zich even voorstelt: naast het technisch beheer is Kees 
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aan de slag met het digi inloopcafé. Voorheen werd dit beheerd door Joost Scheifes en Cees 

Bakker: er werden specifieke onderwerpen behandeld. Nu heeft het inloopcafé een andere 

invulling: ieder kan met zijn/haar vragen langs komen m.b.t. telefoon, tablet of p.c. Na een 

start met veel belangstelling, kwamen er de tweede keer veel minder mensen. Mogelijk ligt 

dit aan het deel van de dag: 1e keer was ’s morgens, tweede keer ‘s middags. Het is nu even 

uitzoeken wat het beste werkt. De laatste vrijdag in april kun je ’s middags weer terecht.  

6. Financiële verantwoording + jaarverslaggeving van de groepen 

Om goed zicht te houden en te krijgen op het financiële deel van de activiteitengroepen ligt 

het in de bedoeling om ieder met eenzelfde format te laten werken, waarin zowel financiële 

gegevens als een jaarverslag komt te staan. Bij het jaarverslag moet gedacht worden aan 

zaken als jubilea, bestuurswisseling, normale en bijzondere activiteiten, contributie , 

ledenwerving e.d. Ook de gemiddelde leeftijd werd genoemd; dit lijkt niet voor alle groepen 

noodzakelijk. Het format wordt in de loop van het jaar aangereikt. Datum van aanleveren: aan 

het begin van het jaar. Charles is bereid ieder te helpen als dat nodig is. Overigens werken er 

al een aantal groepen op deze manier: na even omschakelen zijn zij er heel tevreden over.   

Het financiële jaarverslag moet bevatten wat er in kas zit, op de bank staat, wat er 

binnenkomt en weer uitgaat, wat rest er aan gelden. Ook hier is een format voor.  

Dit kan zowel op een spreadsheet als op papier aangeleverd worden. Op 01-11-2022 wordt 

hier op teruggekomen. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

*MMBC: leeftijd registreren: kan dit vanwege de privacywetgeving? 

*sport 50+ registreert dit al, één keer per jaar wordt het gemiddelde uitgerekend. 

*Bridge dinsdagochtend: vraag aan de penningmeester of hij een kopie van het verslag van de 

jaarvergadering wil. Graag. 

7. Rondvraag 

Een vraag naar de betekenis / bedoeling van UBO. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner 

oftewel Uiteindelijke Belanghebbende. Hiermee geef je bij de Kamer van Koophandel aan wie 

er binnen een bestuur aansprakelijk is. Dit geldt alleen voor bestuursleden die bij de KvK staan 

ingeschreven; de besturen van de activiteitengroepen hoeven dit niet.  

Waar kun je alle activiteiten door het jaar heen vinden: op de website. Wie iets wil 

organiseren moet contact opnemen met Teuni van Boxel. 

Een vraag hoe het zit met de verzekering van materialen: om verzekerd te zijn, moet er een 

lijst van activa gemaakt worden, de nieuwprijs en de vervangende waarde of dagwaarde en 

plaats van opberging. Dit zou eventueel meegenomen kunnen worden in het bovengenoemde 

jaarverslag. De vraag of hier ook eigengemaakte werkstukken onder vallen, wordt negatief 

beantwoord: hoe ken je hier een waarde aan toe?  

8. Sluiting 

Dank je wel voor ieders aanwezigheid. Ieder wordt uitgenodigd voor een drankje.  

9. Datum volgende vergadering 

Dinsdag 01-11-2022  om 19.30 uur 

 


