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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d.9 mei 2019 
 
1. Opening door de voorzitter 

Ellie Ham opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, waarna zij de 

zittende bestuursleden aan de vergadering voorstelt. Paul Simon ontbreekt we-

gens ziekenhuisopname. De vorige penningmeester Theo de Jongh was graag 

aanwezig geweest, maar is helaas verhinderd door dringende mantelzorg. 

Siem Griffioen is wel aanwezig; hij is kandidaat voor tweede secretaris. 

 

2. Vaststelling van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 mei 2018 

De voorzitter vraagt of de vergadering nog op- en/of aanmerkingen heeft, die er 

niet blijken te zijn. Zij stelt voor om de notulen vast te stellen, waarmee de verga-

dering unaniem instemt. 

 

3. Verslag over 2018 van de secretaris 

Harry Scheffers leest een beknopte versie van zijn jaarverslag voor. Kernpunten 

daarin zijn: in ruim 3 jaar van 0 naar (bijna) 750 leden; vijf nieuwe activiteiten, 

waarvan twee in Zevenhuizen; de Lady’s Day in Boskoop in november en de start 

SAZ Repair Café Zuidplas op 30 april 2019. Peter Schilthuizen trad aan als eindre-

dacteur van SAZ-Magazine en Jos Helmer is inmiddels website-beheerder. 

 

4. Financieel verslag over 2018 van de penningmeester 

Aad Stuivenberg presenteert heet financieel verslag aan de hand van een Power-

Pointpresentatie. Het jaarresultaat over 2018 bedroeg €3.852, terwijl per 31-12-

2018 het eigen vermogen uitkwam op € 5.389 na een reservering voor het lus-

trum ad € 5.000.  

De vergadering heeft geen nadere vragen. 

 

5. Verklaring van de kascommissie 

Arie Volder leest, mede namens de afwezige Chris Nebelstein, de verklaring van 

de kascontrolecommissie voor. De commissie heeft geen op- of aanmerkingen 

over de financiële stukken en zij stelt alles zeer positief te hebben beoordeeld. 

De commissie stelt de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over het jaar 2018. 
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6. Vaststelling van de verantwoordingen en décharge van het bestuur voor het be-

leid over 2018. De voorzitter verzoekt de ALV om de decharge, waarmee de ver-

gadering unaniem instemt, waarmee de stukken definitief zijn vastgesteld.  

De voorzitter spreekt nog waardering uit voor de bergen werk die Paul Simon 

heeft verzet tot het verkrijgen van de RABO-subsidie van € 2.000. 

De vergadering onderstreept dat met applaus. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Theo de Jong is aftredend. De zittende bestuursleden Ellie Ham-Onderwater, Re-

née Huizenga, Paul Simon, Aad Stuivenberg en Harry Scheffers zijn herkiesbaar. 

Siem Griffioen is kandidaat voor 2e secretaris.  

De ALV benoemt unaniem en onder applaus de zittende leden en Siem Griffioen. 

 

8. Verkiezing van de kascommissie 

De kascommissie bestaat uit: Adrie Volder en Chris Nebelstein. Zij zijn herkies-

baar. Andere kandidaatstellingen zijn niet ontvangen. De benoeming van de le-

den wordt door de ALV unaniem en onder applaus vastgesteld. 

Het bestuur gaat de komende periode op zoek naar een reserve-lid. 

 

9. Vaststelling SAZ Huishoudelijk reglement 2018.11 voor ALV en 

10.  Vaststelling SAZ AVG Reglement 2018.12 voor ALV 

Beide stukken worden door de ALV unaniem vastgesteld. Papieren exemplaren 

zijn desgewenst te bestellen bij de secretaris. 

 

11.  Doelstellingen bestuur voor 2019  

SAZ heeft inmiddels een werkruimte gevonden die door de eigen Klusservice per-

fect is opgeknapt. Wij gaan door met onze succesvolle activiteiten diensten en 

streven naar toevoeging van nieuwe (en dan vooral ook in Moordrecht en Zeven-

huizen), maar daarvoor zijn niet alleen voldoende deelnemers, maar vooral vrij-

willigers en een coördinator onmisbaar. Opstartende activiteiten zijn veelal niet 

meteen kostendekkend, vandaar dat het bestuur de ALV voorstelt om de contri-

butie per 1 januari 2020 vast te stellen op € 25,00 per hoofdlid/koppel. 

De ALV stelt unaniem en onder applaus de contributie ad € 25,00 vast. 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/


   

____________________________________________________________________________________________________ 
Vereniging Senioren Actief Zuidplas (SAZ) Correspondentieadres: Postbus 103  2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel KvK 40465444 
Telefoon 06-27192690         Email secretaris@sazuidplas.nl         website www.sazuidplas.nl         Rabobank NL10RABO0307690180 

 

 

 

12.  SAZ-organigram, toelichting vrijwilligersstructuur en oproep nieuwe 

vrijwilligers. 

Het bestuur spreekt haar dank uit voor de niet-aflatende inzet van alle vrijwil-

ligers (inmiddels rond de 75 man/vrouw). Vooral onze chauffeurs en klussers zijn 

hard nodig, dus kunt u zelf, of weet u iemand die geschikt is, meldt het aan ons. 

Deze activiteiten zijn namelijk voor velen hèt argument om lid bij ons te worden. 

Cora de Vries stelt nog dat Hydrotherapie op donderdagmiddag actief is en 

vraagt of de komende ALV’s op een ander tijdstip kunnen worden gehouden, bij-

voorbeeld vrijdag. Het bestuur belooft één en ander nader te onderzoeken. 

 

13.  Sluiting van de algemene ledenvergadering. 

Hierna volgt het informele gedeelte: 

 

Tom Witteveen en Herman Hentzel, leden van de initiatiefgroep Knarrenhof Zuid-

plas (waarvan Corrie Star, Bertus Verbeek, Adrie Volder, en Corrie de Klepper lid zijn 

en Aad Stuivenberg adviseur is) geven een korte inleiding over de Knarrenhof, een 

besloten woonvorm voor 55+ers. De eerste inzet is een project van 24 woningen 

rond een gemeenschappelijke binnentuin in de gemeente Zuidplas. Op een vraag 

van Betty van Damme is het antwoord dat het niet exclusief voor Zuidplassers is, 

maar dat bewoners uit de gehele regio zich kunnen inschrijven. 

Nadere informatie vindt u op de website van de landelijke Stichting Knarrenhof©: 

www.knarrenhof.nl waar u ook de lidmaatschapsvoorwaarden kunt vinden. 

Lokale informatie kunt u vragen via emailadres: zuidplasknarrenhof@gmail.com. 

Tot slot van het informeel gedeelte krijgen de bestuursleden onder applaus een 

bloemetje van de woensdaggroep en een fles wijn van de dinsdaggroep.  

Hierna volgde de tweede koffieronde en vervolgens stond op het programma: Thea-

tergroep “Mooi Weer” met de uitvoering “Aan de keukentafel”, waarin veel be-

kende en minder bekende liedjes uit de 50ér, 60’er en 70’er jaren werden gebracht, 

die spontaan en meerstemmig door de aanwezige leden werden meegezongen.  

We mogen dit keer zeker van een zeer geslaagde voorstelling spreken. 

De middag werd uiteindelijk afgesloten met een aangeklede borrel, waarin de leden 

nog langdurig gezellig met elkaar konden napraten.  
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