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• De agenda voor de eerste SAZ jaarvergadering 
 

De eerste SAZ jaarvergadering 
Agenda voor de Algemene Vergadering van Senioren Actief Zuidplas op woensdag 12 
oktober 2016, van 14.00-15.00 uur in het restaurant van “Meander”, J.A. Beijerinkstraat te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 
2. Bestuursverkiezing 

Chris Nebelstein, voorzitter, treedt na deze vergadering terug. 
Theo de Jongh, penningmeester, is herkiesbaar. 
Harry Scheffers, secretaris, is herkiesbaar. 
Paul Simon, vicevoorzitter, is herkiesbaar. 
Overige kandidaatstelling(en) en verkiezing van een bestuur. 
Aanmelden als kandidaat-bestuurslid kan bij de secretaris. 

3. Verslag sinds de oprichting januari 2016 door de secretaris 
4. Voorlopig financieel overzicht 2016 door de penningmeester. 
5. Verkiezing kascommissie 

Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen bij de secretaris 
(schriftelijk of email of aanmelding voor het begin van de vergadering) 

6. Toelichting op de vrijwilligersstructuur en oproep nieuwe actieve vrijwilligers. 
7. Sluiting van de vergadering door de voorzitter. 

 
Na de Algemene Vergadering is het volgende programma van toepassing: 
15.00-15.15 uur: pauze en de gelegenheid tot het afhalen van een drankje aan de bar; 
       Drankje wordt u aangeboden door Senioren Actief Zuidplas. 
15.15-16.00 uur: optreden door Moz-Art (muziekschool) 
16.00-17.00 uur gezellig samenzijn en gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 

 

SAZ nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief: 
• De agenda voor de eerste SAZ jaarvergadering 
• Oproep voor een coördinator bezorging en bezorgers 
• Oproep voor een coördinator publicaties e.d. 
• Spreekuren 
• Uitnodiging van PCOB voor het bijwonen van een bijeenkomst over “Langer 

thuis wonen”. 
 



• Oproep voor een coördinator bezorging en bezorgers 
Inmiddels is Magazine nr. 2 uitgekomen. Hebt u dit magazine niet ontvangen of wilt u een 
extra exemplaar meldt dit bij de secretaris. Wij zorgen dat u het magazine alsnog ontvangt. 
Oproep voor bezorgcoördinator en bezorgers. 
Het bestuur wil graag tenminste 4x per jaar het Senioren Actief Zuidplas Magazine 
uitbrengen. 
Voor het bezorgen hiervan zijn wij op zoek naar een coördinator en uitbreiding van het 
bezorgersbestand.  
Wij zijn op dus op zoek naar een bezorgcoördinator en bezorgers. 
Voor nadere informatie hierover neem contact op het de secretaris (telnr. 0180-319104) 
 
========================================================================== 

• Oproep voor een coördinator publicaties e.d. 
Oproep voor webmaster/pr-functionaris. 
Ook willen wij in contact komen met een vrijwilliger die onze pr-activiteiten gaat beheren. 
Hierbij moet gedacht worden aan redactie van het magazine, redactie van de nieuwsbrief en 
beheer van de website.  
Wilt u meer weten meldt u dan bij de penningmeester (telnr. 06-37203148) 
 
=========================================================================== 

• Spreekuren 
In het Magazine wordt al melding gedaan van onze spreekuren. Helaas kunnen wij alleen 
nog maar in Nieuwerkerk aan den IJssel een spreekuur houden. Het spreekuur is elke 
woensdag van 14.00 – 16.00 uur in het restaurant van “Meander”, J.A. Beijerinkstraat. 
Dus tot nader bericht kunt u elke woensdagmiddag hier terecht voor uw vragen, adviezen en 
ondersteuning. 
Ook kunnen we u helpen bij het overstappen naar een andere kortingsregeling bij uw 
ziektekostenverzekering. 
 
=========================================================================== 

• Uitnodiging van PCOB voor het bijwonen van een bijeenkomst 
over “Langer thuis wonen”. 

 
Thema: Langer thuis wonen. 
Datum: 6 oktober 2016. 
Waar:   in de Lichtkring de Dreef 1 Nieuwerkerk a/d IJssel 
Tijd:      inloop 19,30 uur met koffie  
Aanvang: 20.00 uur. 
Programma: Presentatie Langer Thuis wonen door Helma v.d. Berg journalist-trainer en 
auteur van het boek Omzien naar elkaar. 
Na de pauze is er forumdiscussie waaraan o.a. Wethouder Welzijn mevr. J. Vroegop 
deelneemt. 
Sluiting omstreeks 22.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.    
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Senioren Actief Zuidplas of omdat wij denken dat wij u een dienst bewijzen met het 
toezenden van de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief echter niet meer willen ontvangen, kunt u de toezending stopzetten door hieronder 
‘uitschrijven’ aan te klikken. 


