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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Senioren Actief Zuid-
plas op donderdag 3 mei 2018  
 
1. Opening van de vergadering door de Voorzitter  

Ellie Ham opent de vergadering, vermeldt trots dat we in maart al 570 leden telden en is verheugd dat 

zoveel leden zijn opgekomen, ongeveer 15%. 
 

2. Verslag over 2017 van de secretaris 

De secretaris benoemt het aftreden van Chris Nebelstein en het aantreden van Ellie Ham; 

het bestuur is versterkt met de kandidaat-bestuursleden Renée Huizenga en Aad Stuivenberg; 

SAZ ontving een donatie ad € 1.500, in het kader van de ING-actie “Help Nederland vooruit’; 

hij gaf nog een toelichting op de ontwikkelingen in de diverse activiteiten-“pijlers” en bedankte ook de 

adverteerders, van wie enkele tevens korting geven aan leden. 

 

3. Balans en Resultatenrekening over 2017 van de penningmeester  

De penningmeester geeft via een PowerPointpresentatie een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers 

en beantwoordt enkele vragen uit de zaal.  

 

4. Verklaring van de kascommissie 

Adrie Volder leest de verklaring van de Kascontrolecommissie voor. De commissie adviseert de ALV om 

het bestuur te déchargeren voor het over 2017 gevoerde beleid. Op verzoek van de voorzitter besluit 

de ALV met algemene stemmen die décharge te verlenen. 

 

5. Verkiezing van het bestuur 

Herkiesbaar hebben zich gesteld: Ellie Ham-Onderwater - voorzitter, Paul Simon - vicevoorzitter, Theo 

de Jongh - penningmeester en Harry Scheffers - secretaris. Renée Huizenga en Aad Stuivenberg heb-

ben zich kandidaat gesteld, waarbij Renée zich richt op de Ontspanningsactiviteiten en de ontwikkeling 

in Zevenhuizen en Aad het penningmeesterschap van Theo zal overnemen, die zodoende als algemeen 

bestuurslid meer tijd krijgt voor zijn andere bestuurswerk.  

Overige kandidaatstellingen zijn niet ontvangen. 

De voorzitter stelt de ALV voor om alle bovengenoemden te (her-)kiezen, waartoe de ALV met alge-

mene stemmen en onder luid applaus besluit. 

 

6. Verkiezing van de nieuwe kascommissie 

Aart van der Vlugt heeft aangegeven te willen stoppen. De voorzitter overhandigt hem als dank een 

fles wijn. Herkiesbaar zijn: Adrie Volder en Carla Verbruggen. Voorafgaand aan de ALV stelde Terry 

Whittet zich kandidaat als reserve-lid en tijdens de ALV ook Chris Nebelstein  

Overige kandidaatstellingen zijn niet ontvangen.  

Op verzoek van de voorzitter besluit de ALV om de genoemde kandidaten als zodanig te benoemen. 
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7. Toelichting doelstelling 2018 

De doelstellingen voor 2018 worden aan de Hand van de PowerPointpresentatie toegelicht.  

De ALV besluit dat de contributie voor 2018 bepaald blijft op € 22,00 per hoofdlid (en partner). 

 

8. Toelichting vrijwilligersstructuur, en oproep nieuwe actieve vrijwilligers 

9. Organigram 

Aan de hand van het organigram worden de diverse vrijwilligersvacatures benoemd en worden de aan-

wezigen opgeroepen actief te werven in familie- en kennissenkringen of zichzelf aan te melden. 

 

10. Rondvraag 

De heer Vermeulen vindt het vreemd dat niet-leden ook aan de inspannings- en ontspanningsactivitei-

ten kunnen deelnemen. De voorzitter licht het bestuursstandpunt toe. Aanvullende vragen van de heer 

Vermeulen worden na de vergadering beantwoord. 

Mevrouw Kieboom oppert de mogelijkheid om binnen De Meidoorn 1A te wisselen van werkruimte. 

Het antwoord is dat dit onmogelijk is omdat bij vaste werkplekken ramen en ventilatie nodig zijn. 

Mevrouw Born vindt het bezwaarlijk dat de belastingaangifteservice inkomensafhankelijk is en stelt 

dat er ook Hydrotherapie in het zwembad in Moordrecht, waar SAZ-leden geen korting krijgen. 

Het antwoord is dat de inkomensafhankelijkheid is veroorzaakt door wetgeving en de instemming 

heeft van de andere ouderenbonden. Inzake de Hydrotherapie in Moordrecht: dat zwembad is een an-

der dan het Polderbad. Desgewenst kan die groep zich ook onder de paraplu van SAZ scharen. 

 

11. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit het officiële gedeelte af, onder dankzegging voor de massale aanwezigheid. 
 

12. Aanvang gezellig samenzijn en informeel overleg met het bestuur en cabaret. 


