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Verslag vergadering Besturen activiteitengroepen met Bestuur SVR  

01-11-2022   –   19.30-22.00 uur   –   De Oase  

  

  

1. Opening en welkom door de voorzitter  

2. Vaststellen agenda: is akkoord 

3. Vaststellen verslag 29-03-2022: bladzijde 2 onder punt 6. 

Marius Pruijsen merkt op dat er een format aangeleverd zou worden 

voor financiële gegevens  en een jaarverslag. De penningmeester 

beaamt dit en geeft aan dat dit bij punt 9 op de agenda aan de orde 

komt. Het  verslag van 29-03-2022 wordt goedgekeurd.  

4.  

70-jarig jubileum: op 15 september 2023 zal de vrijwiligersdag zijn en 

op 17 september 2023 volgt een Open Dag. Voor de Open Dag zoeken 

we wat extra mensen om de werkgroep te versterken. Willemien 

Verheijen en Betty van der Gaag geven zich al op. Betty komt al met 

een idee bijv. iets samen doen met De Boodschap. Dit moet goed 

besproken worden, het is wel het jubileum van de SVR. Willemien: 

eerder is er al eens met een thema gewerkt. Als er geen ander thema 

is dan het jubileum, dan zou dat nu ook kunnen. Willemien neemt het 

op zich om met een groep mensen hierover te brainstormen.  

     Aan elke activiteitengroep wordt de vraag gesteld of je op de Open      

     Dag iets wilt doen met je activiteitengroep. Graag voor eind januari  

     doorgeven aan Christ òf je mee wilt doen, wat je dan gaat doen en of  

     je hier iets voor nodig hebt*. Dit kan bijv. een kraampje of een  

     bepaalde ruimte zijn. 
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5. Nieuwe activiteitengroepen en mutaties besturen:   

De nieuwe activiteiten zijn een nieuw koor, stoelyoga en koken voor 

mannen. Voor deze groepen moeten nog besturen gekozen worden. 

Stoelyoga was een cursus, wordt per 01-01 een activiteitengroep. Je 

gebruikt net wat andere spieren dan bij wandelen en fietsen. 

Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen voor 2 groepen; deze gaan 

om de week les krijgen. Start in januari op vrijdagochtend 

(momenteel woensdag) vanwege de docente. Bij Mieke van Iersel kun 

je je nog opgeven.  

Koor: het oude koor is opgeheven om twee redenen: dirigent werd 80 

en het aantal leden liep erg terug. We wilden toch iets met zang. Het 

nieuwe koor is laagdrempelig, er is geen notenkennis vereist.  Met 

oude, veelal Nederlandse nummers is dit een gezelligheidskoor. Tot 

eind december wordt eer proefgedraaid, vanaf januari zal ook dit een 

activiteit worden. Henk van Onzenoord is de nieuwe dirigent. Kees 

Bakker verzorgt de techniek. Nu wordt er al gezongen met zo’n 20 

personen op woensdagmorgen.   

Koken met mannen: vanuit workshop naar activiteitengroep.  

Eetgroep: de eetgroep die we hadden ging naar Vita, de Chinees of 

het Boerke. Zowel de Chinees als het Boerke zijn gestopt. Bij Vita is 

lange tijd alles gesloten i.v.m. Corona, maar mogelijk willen zij dit wel 

weer doen. We gaan kijken of we weer bij Vita terechtkunnen.  

Aftreden Wil Simons: Wil Simons heeft zich teruggetrokken als 

bestuurslid van de SVR. Vooral verschil van mening over hoe zaken 

aangepakt en gecommuniceerd werden, was de reden hiervoor. Na 

verschillende gesprekken heeft Wil aangegeven dat ze zich niet kon 

vinden in een andere werkwijze dan de huidige en dat heeft haar 

doen besluiten te stoppen. 

Overzichtslijst activiteitengroepen:   Adri Jonkers geeft aan dat de lijst 

van 2020 is en dat deze wel weer geactualiseerd mag worden. De 

activiteitencoördinator antwoordt dat dit inmiddels is gebeurd, maar 

dat deze i.v.m. de privacyregels niet aan ieder verstrekt worden. dit 

komt terug bij punt 8.  
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6. Procedure bij stoppen van een activiteitengroep: officieel genoemd 

liquidatieprocedure, wat vrij onvriendelijk klinkt, daarom gebruiken 

we die term niet. Als een activiteitengroep gaat stoppen dan moet er  

contact opgenomen worden met de penningmeester. Samen met 

hem wordt er een procedure opgestart. In de eerstvolgende ALV 

wordt deze dan ter goedkeuring voorgelegd. De nog aanwezige 

middelen vloeien terug naar de SVR voor algemene doeleinden.  

7. Beheer vaste activa: Kees Bakker is hiervoor de verantwoordelijke. 

Kees doet het beheer over computers en laptops, schaft zaken aan en 

biedt hulp bij computerproblemen. Er is vastgelegd wie er al dan niet 

een computer van de vereniging in gebruik krijgt. Ook het onderhoud 

van de computers en beheer van de software liggen bij Kees.  

Even terzijde: Bij gebruik van het scherm hangt een lijst waarop je 

moet zetten wie deze gebruikt, wanneer en hoelang. Graag even 

doorgeven als er iets stuk is.  Helaas was er afgelopen week het een 

en ander stuk gegaan, waarbij dit niet gemeld is.  

 

We hebben een huishoudelijk reglement, hiervoor worden de  

statuten  als basis gebruikt. De KBO heeft als voorbeeld een concept 

gemaakt waarvan wij als vereniging gebruik kunnen maken. Dit is 

vorige week binnen gekomen, wij vertalen dit naar onze vereniging. 

Dit wordt aangekaart tijdens de ALV.  

8. Privacywetgeving:  

Te vinden op: www.sv-rijen.nl; > ‘Leden’> ‘Beleidstukken’’ > ‘AVG-

protocol SV-Rijen’.  

Persoonlijke gegevens mogen niet zomaar aan anderen verstrekt 

worden. Aan ieder moet gevraagd worden of namen, adressen, 

telefoonnummers e.d. doorgegeven mogen worden. Het is niet altijd 

even werkbaar, bijv. bij het rondbrengen van de ONS.  Ook bij het 

doorsturen naar een groep moet je er aan denken dat je ieder onder 

BCC zet: niet zichtbaar voor de anderen.  

Iedere activiteitengroep kan voor zijn groep  - met toestemming van 

elke persoon -  een lijst samenstellen. Dit moet schriftelijk worden 

vastgelegd, zodat dit voor ieder helder is.  

 

Op dit punt in de vergadering wordt even gestopt om de deuren open 

te zetten. Omdat we het idee hadden dat er onvoldoende ventilatie 

http://www.sv-rijen.n/
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is, hebben we een CO2 meter aangeschaft. Nu: na drie kwartier geeft 

hij al rood aan.  

9. Financiële verantwoording + jaarverslaggeving van de groepen  

Aan iedere activiteitengroep is een voorbeeld uitgereikt dat gebruikt 

kan worden als leidraad bij het invullen van de jaarverslaggeving en 

de financiële verantwoording. Verantwoording is nodig naar onze 

leden, het bestuur en naar gemeente. De gemeente verstrekt 

subsidie onder voorwaarde van voldoende informatie. Wij stellen 

voor om middels een spreadsheetmodel de gegevens eind januari 

aangeleverd te krijgen **. Lukt dit de activiteitengroep niet zelf, dan 

krijgt deze ondersteuning.  Voor de SVR is het tevens een 

archiveringsstuk, te gebruiken in de toekomst.  

10. Rondvraag:  

Paula van Baal wil graag weten waar ze op de website de  e-

mailadressen kan vinden. Als je bij een activiteiten groep kijkt, dan zie 

je een contactpersoon staan, daar klik je op de link.  

Ko Vleugel: nog maar kort lid als bridgeclub onder de SVR. De club 

heeft zelf een kast met spelmateriaal, is eigen bezit. Samen met de 

andere bridgeclub zitten we met dezelfde spullen. Is dit onder te 

brengen bij de SVR of niet? De voorzitter geeft aan dat bij andere 

groepen (een deel van) de spullen bezit van de vereniging; de 

bridgeclub heeft dit zelf meegebracht. We moeten kijken hoe we dat 

gaan regelen. Uitgangspunt is wel om het samen te gaan gebruiken. 

11. Sluiting  

 

*Voor eind januari bij Christ activiteitengroepen@sv-rijen.nl  

 op te geven of je al dan niet mee wilt doen met de Open Dag als   

activiteitengroep. Zo ja, graag aangeven wat je dan zou willen doen en   

of je daar bepaalde faciliteiten voor nodig hebt.  

** Financiële verantwoording en jaarverslaggeving kun je sturen naar 

penningmeester@sv-rijen.nl  

Volgende vergadering dinsdag   21-03-2023    19.30  uur  

  

 

mailto:activiteitengroepen@sv-rijen.nl
mailto:penningmeester@sv-rijen.nl

