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Maart 2019 
Beste collegae, 
 
De vereniging Senioren Actief Zuidplas bestaat vanaf januari 2016. Vanaf de oprichting is het bestuur bezig geweest 
met het verkrijgen van een geschikte werkruimte. 
Deze ruimte is nodig voor: 

• De planning van de vervoersservice; 

• Overleg binnen de diverse vrijwilligersgroepen; 

• Bestuursvergaderingen; 

• Ontvangen van nieuwe vrijwilligers voor intakegesprekken. 

• Opslag van diverse papieren (enveloppen, briefpapier, folders, magazines) 

• Kantoorwerkzaamheden. 
 
Vanaf het begin mocht de vereniging gebruik maken (en betaalde hiervoor een vergoeding aan Welzijn Zuidplas) 
van de opslagruimte in de Meidoorn. Hier waren we mee geholpen, maar in de loop van de afgelopen periode 
bleek deze ruimte toch niet echt geschikt te zijn. Ook het ruimteprobleem binnen Welzijn Zuidplas bleek 
belemmerend te worden. 
 
Overleg met Welzijn Zuidplas (die ook bezig is om te gaan verhuizen) en de Gemeente Zuidplas leverde niets op. 
Men heeft wel geprobeerd ons te helpen, maar alles tot nu toe zou tijdelijk zijn. Dat is voor het bestuur een te 
wankele basis. 
 
Enige weken geleden bleek dat binnen “Dianthus” een klein appartement beschikbaar was, dat moeilijk te 
verhuren is. Na uitvoerig overleg binnen het bestuur van de vereniging SAZ is besloten om van het aanbod van 
Vestia gebruik te maken. Hierop is op 21 februari 2019 een huurovereenkomst getekend voor onbepaalde tijd.  
 
Het adres waar onze kantoorruimte wordt gevestigd is: Mezendaal 254, 2914EE te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Op dit moment wordt het opnieuw behangen, geschilderd enz. Ook zal er vloerbedekking moeten komen. Onze 
eigen klusservice wil zich hier gelukkig hard voor maken. Daarnaast is het bestuur bezig met de inrichting. Hiervoor 
zijn meubels gekregen en andere weer aangeschaft.  Wij verwachten dat dit midden april zal zijn afgerond en dat 
de planners van de vervoersservice dan dagelijks tussen 10 en 12 uur vanuit deze locatie hun werkzaamheden 
zullen uitvoeren.  
 
U begrijpt dat we dit niet doen als we maar enigszins het idee zouden hebben dat deze ruimte voor een beperkte 
tijd zouden gaan huren. Alleen als er een aanbod van de gemeente komt dat passend is binnen Nieuwerkerk aan 
den IJssel, zouden we kunnen besluiten om daarnaartoe te gaan. 
Wij verwachten dit aanbod echter niet. Wij hebben alle contacten en organisaties die we maar konden bedenken 
bevraagd, zonder resultaat. 
 
Tot slot: Aan de Gemeente Zuidplas is gevraagd om subsidie voor de huur. Hier wordt over nagedacht. Maar 
gelukkig kunnen wij de eerste tijd de huur zelf betalen, zonder dat we direct afhankelijk zijn van subsidie. In die 
tussentijd verwachten wij een positief besluit van de gemeente.  
 
Het bestuur hoopt u hiermee te hebben ingelicht over de verhuisplannen in de komende maand. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van SAZ, 
Ellie Ham, voorzitter. 
PS: Mocht u willen helpen of nog vragen hebben neem dan aub contact met mij op (06-51048254). 
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