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Verslag vergadering activiteitengroepen – SVR 2 oktober 2019. 

Aanwezig: 40 personen. 

 

Opening.  

Sjef Douma coördinator activiteitengroepen opent bij afwezigheid van de 

voorzitter Truus Noy de vergadering en zit deze ook voor. Na het 

welkomstwoord vraagt hij aandacht voor de RABOclubcampagne. Leden 

kunnen tussen 27 september en 11 oktober van de 5 stemmen 3 stemmen  

uitbrengen op SVR. De overige 2 stemmen naar het project VoorMekaar, 

Zonnebloem of Steunpunt Mantelzorg. Ook zij hebben dit kenbaar gemaakt 

bij hun eigen leden.  

 

Vaststellen agenda.  

Aan de agenda wordt op verzoek toegevoegd: Ondertekenen 

richtlijnen. 

 

Vaststellen verslag 27-03-2019.  

Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd naar de stand van zaken 

over de door de gemeente medio 2019 uitgevoerde Fittesten. Deze zijn met 

ondersteuning van de seniorenverenigingen opgezet. Op korte termijn is een 

gesprek met Martin Gommers van de gemeente over het sporten in Den 

Butter en hoe nu verder samen met onze sportclub 50+.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen. 

Karin Schade stelt zich voor als penningmeester sportclub 50+.   

 

Hallo Gilze en Rijen. 
In de vorige vergadering is gesproken over het aansluiten bij Hallo Gilze en 
Rijen en activiteitengroepen de gelegenheid te bieden om hier iets mee te 

doen als er nieuws is over een activiteit. Dit loopt via onze PR groep. Omdat 
hiervan tot nog toe geen gebruik is gemaakt en er wel kosten aan zijn 

verbonden is dit in het bestuur besproken. Het voorstel is om dit stop te 
zetten. Mocht in de toekomst blijken dat hier toch behoefte aan is wordt dit 
in overleg met het bestuur opnieuw bekeken.    

 
Vergoeding trainers. 

De penningmeester Joep geeft uitleg over de vrijwilligersvergoeding en hoe 
de belastingdienst hiermee om gaat. Voorkomen moet worden dat mensen 
hierover opgave moeten doen. Het tot nu toe uitgekeerde bedrag door SVR 

geeft hiertoe geen aanleiding.  Joep zal hier nog opnieuw naar kijken. 
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Instellingsbeschikking.  

Deze worden door alle groepen ondertekend en ingeleverd bij het bestuur. 
 

Presentatie website SVR en digitaal café in de Oase. 
Joost Scheifes en Cees Bakker geven uitvoerig uitleg over onze website.  
De uitleg was zeer zinvol. Met name ook het invullen van de digitale agenda 

via de SVR website als er een ruimte besproken moet worden in de Oase.  
Door middel van een weekoverzicht is te zien waar nog ruimte beschikbaar 

is  en wat de activiteiten in die week zijn. SVR is aangesloten bij SeniorWeb 
en Joost en Cees zijn de ambassadeurs.  
Marian Heesbeen is coördinator als het gaat over het opnemen van nieuws. 

Ook wordt meegedeeld dat afscheid is genomen van Frans Dehing en Gijs 
Smit die op vrijdagmiddag aanwezig waren in de Oase voor hulpvragen.  

Ongeveer 30 tot 35 leden bezoeken eenmaal per twee week het digital café. 
Joost en Cees zorgen per keer voor een thema en geven hierover uitleg. Het 
is ook de bedoeling dat de aanwezigen van elkaar leren. Het digitaal café is 

positief ontvangen bij de leden. Daarnaast blijven ook computercursussen 
die zijn opgenomen in ons cursusboekje mogelijk Verzoek aan besturen om 

mutaties door te geven aan de coördinator activiteitengroepen Sjef Douma.  
 

Wat verder nog ter tafel komt.  
 
Consumptiekaart Oase. 

Uitleg wordt gegeven over het gebruik van de consumptiekaart die vanaf 15 
oktober j.l. voor 10 euro kan worden gekocht bij de gastvrouwen. Zij 

stempelen deze af. Ook blijft de mogelijkheid om met papieren geld te 
betalen. De pilot loopt tot 1 januari 2020. Fooien blijven welkom. Een van de 
redenen hiervoor is geweest dat contant geld van de Oase eenmaal per 

week niet meer in Rijen bij de Rabobank kan worden gestort. Gezorgd zal 
worden voor voldoende munten van 50 ct. voor de automaat bij de 

biljarters. 
 
Richtlijnen activiteitengroepen. 

Sportclub 50+ is van mening dat de aanpassing van de richtlijnen eerst 
voorgelegd had moeten worden aan de activiteitengroepen. De voorzitter 

Sjef deelt mee, dat aan de inhoud van de richtlijnen niets is veranderd, 
alleen zijn de namen die er in stonden eruit gehaald, omdat deze kunnen 
wijzigen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 

de vereniging, ook naar de gemeente toe in verband met de subsidie.    
 

Rondvraag. 
Cor Andeweg dankt het bestuur voor de aandacht die is geweest voor het 
plaatsen van de scootmobiel. Wel zou het fijn zal als deze bij de zij ingang 

onder een afdak kunnen staan. Het bestuur zal hierover contact opnemen 
met de Boodschap.  

 
Piet van Kuyk merkt op dat door het bestuur geen aandacht is geschonken 
via de nieuwsbrief aan het overlijden van Leida Grave die zeer actief was. 

Het is moeilijk omdat we geen verschil willen maken. De activiteitengroepen 
zelf kunnen aandacht schenken aan het overlijden van een lid. Ontvangen 

we een overlijdensbericht van een lid dan wordt  door ledenadministratie 
een condoleance kaart gestuurd. 



 3 

 

Sjef van Abeelen geeft aan dat er verwarring is ontstaan over de datum van 
het indienen van de begroting van activiteiten bij de penningmeester.  

Joep deelt mee, dat dit 1 november blijft. De begroting is gebaseerd op het   
aantal leden van een activiteitengroep. De datum voor het aanvragen van 
subsidie bij de  gemeente is 1 oktober en dan is de jaarrekening richtlijn.   

 
Renata Hoogerwerf dankt het bestuur voor de goede samenwerking in het 

zoeken naar andere ruimte voor de Quiltgroep als Bingo wordt gespeeld. 
 
Wil Simons deelt mee dat elke 3e donderdag van de maand van 10 tot 12 

uur een film voor 55+ wordt gedraaid in samenwerking met De Boodschap. 
 

Sluiting. De voorzitter dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit de 
vergadering. Na de vergadering werd nog een drankje aangeboden. 
 

Volgende vergadering op 25 maart 2020 om 19.30 uur in de Oase. 
(let op: datum gewijzigd in 9 maart 2020) 

 
 

            

           

 

 


