
 
 
Verantwoording van het bestuur van Senioren Actief Zuidplas aan de leden. 
In plaats van Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020. 

 
Geachte leden, 

Omdat de situatie rond Corona niet toelaat dat we als grote groep bijeenkomen, heeft het bestuur het volgende 

besluit moeten nemen: Er zal in 2020 geen Algemene Leden Vergadering plaats vinden. In plaats daarvan zullen we u 

in dit magazine zo goed mogelijk informeren. Via de website van SAZ (sazuidplas.nl/vereniging/downloads) kunt u 

aanvullende informatie vinden of u kunt de secretaris hierom vragen (secretaris@sazuidplas.nl/06-27192690). 

Natuurlijk vinden wij dit vervelend. U hebt er recht op geïnformeerd te worden. U zult echter ook begrijpen dat dit 

even niet anders kan. 

 

Agendapunten en hoe te behandelen: 

- Vaststellen van de Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 1919. U vindt deze op de website    

of u kunt ze opvragen. 

- Verslag over 2019 door de secretaris. Dit vindt u in dit magazine. 

- Kort financieel verslag over 2019 door de penningmeester. Dit vindt u ook in dit magazine. De uitgebreide 

versie kunt u opvragen. 

- Verklaring van de kascommissie. De kascommissie is op 13 augustus bijeengeweest. De commissie heeft 

ingestemd met de financiële verantwoording zoals deze door de penningmeester is voorgelegd aan hen. 

- Decharge van het bestuur voor het beleid over 2019. Dit wil zeggen dat u akkoord gaat met het gevoerde 

beleid van het bestuur in 2019 en dat daarmee het jaar (financieel) is afgerond.  

 

Mocht u het met een van de voorgaande zaken niet eens zijn, wilt u dit dan melden aan de secretaris vóór 14 

oktober 2020. 

 

Bestuursverkiezing: 

- De heer Harry Scheffers is afgetreden wegens verhuizing. 

- Mevr. Reneé Huizenga is afgetreden om persoonlijke redenen. 

- De huidige bestuursleden mevrouw Ellie Ham, de heer Siem Griffioen, de heer Aad Stuivenberg, mevrouw 

Joke Noordijk en de heer Paul Simon zijn allen herkiesbaar. Wij vragen uw goedkeuring daarvoor.  

- Kandidaten voor een bestuursfunctie worden uitgenodigd zich te melden bij de voorzitter (06-51048254).  

Verkiezing van de kascommissie.  

- De huidige kascommissie bestaat uit Adrie de Volder en Chris Nebelstein. Het bestuur hoopt dat beide 

commissieleden willen blijven en dat de leden hiermee instemmen. 

- Kandidaten voor deze functie worden uitgenodigd zich te melden bij de penningmeester telnr. 06-53515426.  

 

Onze doelstellingen voor 2021: 

- Voortgang van het huidige beleid. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met onze 

activiteiten en diensten en daar plezier aan beleven (in de hoop dat deze snel weer allemaal plaats vinden).  

- De contributie van € 25,00 per woonadres (hoofdlid en/of partnerlid) blijft hetzelfde in 2021.  

 

Heeft u ideeën of opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens. Laat het vooral horen.  

 

Het jaarverslag, huishoudelijk reglement, verenigingshandboek en het organigram vindt u, naast de andere 

genoemde stukken, op onze website of kunt u opvragen. 

 

Het bestuur van SAZ; Ellie Ham-Onderwater (voorzitter,) Siem Griffioen (secretaris), Joke Noordijk (tweede 

secretaris), Aad Stuivenberg (penningmeester), Paul Simon (bestuurslid algemene zaken) 
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