Van de Secretaris
Algemene Leden Vergadering - Jaarverslag 2019
In de teksten van de voorzitter hebt u kunnen lezen hoe wij door de corona rekening en
verantwoording over het jaar 2019 aan u af willen leggen dit jaar. Met hopelijk uw noodzakelijke
goedkeuring voor ons beleid en uw instemming met de benoemingen. Dat hoef ik dus niet te
herhalen.
Ik wil hier volstaan met een paar belangrijke puntjes uit het Jaarverslag 2019 (op te halen op onze
site of aan mij op te vragen).
1)We zijn in 2019 weer verder gegroeid. Eind 2018 684 leden, eind 2019 staat de teller op 801
leden, waarvan 604 hoofdleden (dit zijn de betalende leden). Op moment van schrijven van dit
jaarverslag (begin augustus 2020) hebben we, ondanks corona, 863 leden.
2) In 2019 onder de paraplu van SAZ zijn toegevoegd het SAZ-Repaircafé in Nieuwerkerk en
Moordrecht onder de enthousiaste leiding van Peter Rommens en de inzet van reparateurs.
Halverwege 2020 is ook in Zevenhuizen een Repaircafé gestart.
Wegens de teruglopende deelname aan de Telefooncirkel hebben we moeten besluiten om deze te
beëindigen waarbij zorggedragen is dat de weinige deelnemers toch een alternatief hebben
gekregen. Kijkt u ook eens naar de (korte) verslagen van alle activiteiten in ons Jaarverslag.
3) Parallel aan de groei van de activiteiten is gelukkig ook het aantal vrijwilligers in 2019 gegroeid.
Zonder hun inzet en enthousiasme kunnen we als SAZ echt niets. Iets voor u? Vele handen maken
licht werk!
4) Heel belangrijk is geweest dat we in 2019 onze eigen huisvesting aan de Mezendaal 254 als
huurder hebben kunnen betrekken. Vooral Vervoer is hier op werkdagen van 10-12 uur aanwezig.
Dank aan de gemeente Zuidplas voor de financiële ondersteuning om dit mogelijk te maken. Zo’n
eigen plek van de SAZ is gebleken van zeer grote waarde te zijn voor onze waaier van activiteiten.
5) Op 9 mei 2019 is de Algemene Leden Vergadering over 2018 gehouden. De notulen hiervan treft
u ook weer aan op onze website onder Downloads.
Het bestuur bestaat eind 2019 formeel uit:
voorzitter: mevr. Ellie Ham – Onderwater
secretaris: dhr. Harry Scheffers
2de secretaris sinds 9 mei: dhr. Siem Griffioen
penningmeester: dhr. Aad Stuivenberg
bestuurslid: dhr. Paul Simon
beoogd 2de secretaris: mevr. Joke Noordijk
Na 9 mei is de taak van secretaris successievelijk volledig overgenomen door de 2de secretaris en
heeft de beoogd 2de secretaris haar taken op zich genomen.
Mevr. Renée Huizinga heeft per 1 januari 2020 om persoonlijke redenen haar bestuursfunctie
neergelegd. Dhr. Ben van den Bos heeft haar taak als Teammanager Inspanning overgenomen.

Het bestuur heeft in 2019 gemiddeld om de vier á vijf weken vergaderd.
We hopen dat we in de rest van het jaar 2020 zo snel mogelijk het corona virus achter ons kunnen
laten, waardoor we onze activiteiten weer volop kunnen ontplooien. Dat zal ons dan ook in staat
stellen om in 2021 ons vijf jarig bestaan zonder restricties te kunnen vieren.
Siem Griffioen - secretaris

