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Hoe kunt u stemmen via internet? Log in op www.rabobank.nl/clubsupport. Ook hier weer 
via ‘Service’, ‘lidmaatschap’ en de tegel ‘Rabo CiubSupport’ Via de oranjeknop kom je bij 
“DEELNEMERS”. Zoek naar Senioren Actief Zuidplas en breng je stem uit zoals bij de App 
beschreven is. 
Simpeler kan het niet. Lukt het niet om het zelf te doen, vraag dan aan uw kinderen of 
kleinkinderen of een te vertrouwen kennis u daarbij even te helpen.  
 

Vraagt u alstublieft zoveel mogelijk mensen om te stemmen via deze route bij Rabo-
Clubsupport. Wij rekenen op u. Alvast heel hartelijk dank. We laten u de uitslag zeker horen. 

 

Lieve mensen, het ga u heel goed. We hopen dat we allemaal snel elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Daarom zet alvast onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 november 
2021, aanvang 14:00 uur, in uw agenda. De ALV vindt plaats in Swanla te Zevenhuizen. 

Ellie Ham – Onderwater 
Voorzitter 

Belangrijk laatste nieuws: per heden geldt een andere aanvangstijd voor onze activiteiten in 
de Meander namelijk 14:30 uur.  
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Het opstarten van een activiteit om bijvoorbeeld samen te kaarten, wandelen of 
fotograferen kan een gezellige wekelijkse mogelijkheid zijn om nieuwe contacten te leggen. 
We nodigen u dan ook uit om contact op te nemen met onze secretaris voor meer 
informatie en kijk ook eens rond op onze site www.sazuidplas.nl. Voor meer informatie: 
Telefoon: 06 – 27 19 26 90 / e-mail: info@sazuidplas.nl 
 
 

 

 
 

Net als in 2020 is er weer een actie van de Rabobank genaamd Rabo-ClubSupport. 
 
Deze Rabobank-actie biedt financiële ondersteuning aan verenigingen en sportclubs. Er 
moeten echter stemmen voor worden uitgebracht. Hoe meer stemmen, hoe meer subsidie. 
Wilt u ons ook nu weer helpen? Vraag uw kinderen, buren, kleinkinderen, vrienden en 
bekenden ook om mee te doen en op ons te stemmen bij Rabobank ClubSupport. Dit kan 
vanaf 5 oktober t/m 25 oktober 2021. 
 
Wie kan er stemmen? Om te kunnen stemmen op Senioren Actief Zuidplas moet u bankieren 
bij de Rabobank èn lid zijn van Rabobank Hollandse IJssel. Als u nog geen lid bent, dient u op 
de app of de website van de Rabobank in te loggen en vervolgens lid te worden. Dat kan 
alleen als u bankiert bij de Rabobank. Lid zijn kost niets. 
 
Hoe kunt u stemmen via de Rabo App? Door in te loggen in de app en klik op het radartje 
“Service” en daarna op ‘Lidmaatschap’. Klik op de tegel Rabo ClubSupport en vervolgens via 
de oranje knop kom je bij de “DEELNEMERS”. Zoek naar Senioren Actief Zuidplas en breng 
uw stem uit (klikken op ‘breng nu je stem uit’ en vervolgens op ‘stem bevestigen’). 
Let op: elk Rabo-lid mag op zijn drie favoriete lokale clubs stemmen, maar je kunt niet twee 
stemmen uitbrengen op dezelfde club!  
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verder in te vullen. We willen voor alle functies een dubbele bezetting en zo de taken wat 
meer verdelen. De tijdsinvestering is ongeveer 8 uur in de week. Ervaring in het uitoefenen 
van een bestuurlijke functie en leidinggevende ervaring is een pré. 
 
Coördinatoren klusjesservice: Het is prettig als een taak gedeeld kan worden, dan blijft het 
leuk en is het niet te zwaar! Tijdsinvestering gemiddeld ½ tot 1 uur per werkdag en in 
onderling overleg. Gevraagd wordt: Iemand die enige leidinggevende ervaring heeft en 
gewend is samen te werken. Daarnaast enige kluservaring heeft; dit laatste is echter niet 
noodzakelijk. 
 
Klussers: Onze leden zijn zó blij als ze geholpen worden. Hoe meer klussers er zijn, des te 
beter kunnen de klusjes verdeeld worden. Hebt u nog ergens wat tijd en bent u handig op 
een of ander klusgebied, laat het ons weten. We zoeken ook nog expliciet een klusser voor 
Moordrecht. 
Ook voor de Repair Café’s kunnen wij mensen gebruiken. 
 
Coördinatoren Yoga en Fitnessgym te Zevenhuizen: De belangrijkste taak is om (nieuwe) 
deelnemers te informeren over tijd, duur en prijs van de activiteit. Andere taken zijn o.a. het 
wekelijks bijhouden van de presentielijst en aan- en afmeldingen van deelnemers doorgeven 
aan de teammanager. Contact onderhouden met de deelnemers, docent en teammanager. 
Het organiseren van een jaarlijkse lunch of gezellig samenzijn behoort ook tot de taken. 
Tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 2 uur per week. 
 
Chauffeurs: Omdat dit een zeer gewenste dienst is, hebben we nooit chauffeurs genoeg. De 
ritten kunnen dan goed verdeeld worden, zodat de belasting per chauffeur niet te zwaar is. 
Tijdsinvestering in overleg. Elke chauffeur is welkom, maar een chauffeur uit Moordrecht is 
extra welkom. 
 
Planners vervoer: De gegevens van een vervoersrit worden telefonisch doorgegeven op 
werkdagen tussen 10 en 12 uur. De planners noteren deze in het computersysteem, 
berekenen de rit prijs en zoeken een beschikbare chauffeur. Het is van belang dat iemand 
goed kan communiceren en basis computervaardigheden heeft en minimaal 1 keer per week 
beschikbaar is. 
 
Heeft u echter een idee en tijd voor het opstarten van een activiteit en wordt dit nu niet 
aangeboden in uw naaste omgeving, laat het ons dan weten en wellicht kunnen we dit 
samen tot stand brengen. We hebben bijvoorbeeld wel breicafé’s in Nieuwerkerk en 
Zevenhuizen, echter nog niet in Moordrecht en Moerkapelle. 
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NIEUWSBRIEF – Oktober 2021 
 
In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor Rabobank Clubsupport en onze zoektocht 
naar vrijwilligers. 

 

 
 

SAZ zoekt vrijwilligers en...... 
In de krant heeft deze oproep gestaan. Ook in deze Nieuwsbrief brengen we dit weer onder 
uw aandacht. 
 
Gelukkig worden de Coronamaatregelen langzaam verder afgebouwd en kunnen we de 
activiteiten voor onze leden weer worden opgestart. We willen echter meer activiteiten 
gaan opstarten in Nieuwerkerk maar ook in Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle. Sinds 
kort hebben ook daar een Repair Café kunnen openen, maar we willen meer.... 
Senioren Actief Zuidplas is dé vereniging in de gemeente Zuidplas voor en door senioren. 
Onze visie is “het leven van senioren aangenamer maken”. De vereniging biedt een breed 
aanbod van recreatieve ontspanning en inspanning via diverse sport- en 
bewegingsactiviteiten. Daarnaast zetten wij ons in om inwoners te ondersteunen, die geen 
sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. 
Ons Vervoer, Klusjes en Consulenten activiteiten zijn voor heel Zuidplas beschikbaar en we 
kunnen zeker meer chauffeurs, planners en klus enthousiastelingen gebruiken om dit nog 
verder uit te breiden. 
Deze bestaande vacatures (ook voor bestuurlijke functies en taken) staan op onze eigen site 
en op de ZO! VIP-site. 
 
Wij zoeken: 
Bestuursleden: Om de taken beheersbaar te maken en te houden zijn we op zoek naar 
bestuursleden om de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en teammanagers 


