VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SENIOREN BELANGEN (SB)
GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 2017.
_____________________________________________________________________
Aanwezig bestuur:
I. Frits G.K.O.) Velker - voorzitter;
Ed (E.G.J.)Kroonsberg - penningmeester;
Gerrit ( G.J.)Grotentraast - secretaris;
Henk (H.W.) van den Berg;
Jan (J) Harskamp;
Alie (A.J.) van Riet;
Truus (G.J.R.) Veenendaal;
Anneke (A.J.P.) van Werkhoven.
Afwezig met kennisgeving: Ada (A) Bontekoning.
1. Opening
Frits opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Frits kijkt terug op een
succesvol jaar, met name de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties
zoals SWO, PCOB en Gemeentes. Aangezien er nu meer geld kan worden besteed
kunnen we de activiteiten wat royaler uitvoeren.
2. Mededelingen.
1. Frits deelt mede dat er momenteel 452 leden zijn.
2. Van de FASv is bericht ontvangen van het interim bestuur. Aan ons wordt gevraagd als
coördinator op te treden voor de provincie Utrecht voor de verkiezing van 2 leden voor
de Federatieraad. Leden hiervan moeten komen uit de Leusdense Algemene Seniorenvereniging (LAS), Heuvelrug Senioren en Senioren Belangen. Frits vraagt de aanwezigen, of er misschien iemand hiervoor geïnteresseerd is. Informatie te verkrijgen bij
het bestuur.
3. Er is eveneens een activiteitencommissie samengesteld, bestaande uit Ada Bontekoning, Elly Pelser, Truus Veenendaal en Anneke van Werkhoven. Zij hebben een budget
en organiseren de activiteiten.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
4. Bestuur.
Volgens de statuten zijn Jan Harskamp, Truus Veenendaal en Frits Velker aftredend.
Met handopsteken worden alle drie de bestuursleden weer herkozen.
5. Belangenbehartiging.
1. Commissie Woon en Zorg.
Woudenberg. Henk deelt mede dat deze commissie bestaat uit de heren Bram de
Ronde, Dick Schimmel, Dick Hazeleger, Henk van de Berg en Adri Leeuwenburg. De
samenwerking met Gemeente , Vallei Wonen en deze commissie is uitstekend.
De heer Kees van Kampen, directeur van Vallei Wonen neemt afscheid. Een nieuwe
directeur is nog niet bekend.
Henk memoreert de kwestie omtrent de onoplosbare snoei van te hoge struiken bij de
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woning van de heer Kistjes. Dit is opgelost via Woon en Zorg en Senioren Belangen.
Scherpenzeel. De Wooncommissie Senioren wordt vertegenwoordigd door Elly Pelser,
Rinus van Bommel en Anthon van Es. Er zijn contacten met Woonsteden in verband met
te realiseren seniorenwoningen.
Alie zit namens Senioren Belangen in de Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel en
woont maandelijks deze vergaderingen bij.
Ook is het ouderenvervoer in gang gezet in Scherpenzeel en Renswoude, in samenwerking met de SWO-SR. Hiervoor is door SB een aanzet gemaakt.
Tafeltje Dekje heeft plaatsgemaakt voor een andere maaltijdvoorziening.
Er is nauw contact met SWO SR en PCOB.
2. Hulp bij belastingaangifte.
Jan deelt mede dat de belastinghulp dit jaar van start gaat op 1 maart. Er zijn 184
leden die deze hulp hebben aangevraagd. Jan vraagt of er misschien leden zijn die als
versterking van het belastingteam willen gaan fungeren.
Mevrouw Bergsma oppert het idee om daar studenten voor in te schakelen. Jan antwoordt dat dit niet kan i.v.m. de financiering en waarborging vertrouwelijkheid.
3. Hulpfonds.
Ed deelt mede dat er momenteel € 1000,00 voor dit hulpfonds beschikbaar is, bestemd
voor leden, die minimaal 1 jaar lid zijn en die financieel de mogelijkheid niet hebben
om een hulpmiddel of iets dergelijks aan te schaffen en dit niet krijgen via de WMO.
Aanmelding alleen schiftelijk of via e-mail aan het secretariaat. E.e.a. wordt geheel
vertrouwelijk behandeld.
4. Mediator.
Voor Woudenberg is dit de heer Dick Boom. Hij stelt zichzelf voor. Hij kan bemiddelen
bij het oplossen van problemen/geschillen met overheid en instanties.
Voor Scherpenzeel heeft de heer Hennie Pasteur zich beschikbaar gesteld. Hij zal
aanwezig zijn bij de bestuursvergadering van maart 2017 om zich voor te stellen.
5. Ledenvoordeel.
Er is een totaaloverzicht beschikbaar van de winkeliers met Ledenvoordeel op vertoon
van ons pasje. Deze lijst staat ook op de website.
6. Financieel verslag
Ed bespreekt het financiële verslag.
De resultatenrekening.
Resultaat 2016: € 4.600,20. Netto resultaat € 1.220,20
De resultatenrekening geeft een overzicht alle inkomsten en uitgaven.
Balans:
Debet. Kasgeld € 0.00; Rekening Rabobank € 4.770,20.
Credit: Algemene reserve € 0,00; Resultaat boekjaar € 1.140,20; Voorzieningen
€ 3.550,00; Vooruit betaald € 80,00.
Een uitgebreid overzicht is eveneens te lezen op onze website.
7. Verslag financiële commissie.
Lammert van Beek doet verslag, ook namens Marianne Hol. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de financiële stukken zijn goedgekeurd op 31 januari
2017.Bestuur wordt gedecharcheerd voor het financiële beleid van 2016.
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8. Benoeming financiële commissie.
Frits deelt mede dat besloten is 1 lid van de financiële commissie te vervangen, aangezien deze al heel lang in deze commissie zit. In overleg is besloten dat de heer
Lammert van Beek zal worden vervangen door mevrouw Kromhout. De heer van Beek
wordt bedankt voor zijn inzet.
8A - Jaarverslag 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Het is te lezen
op de website.
9. Begroting 2017.
Ed geeft een korte uitleg omtrent de begroting. Het betreffen de volgende punten:
- De begroting is gebaseerd op 2016 actuele getallen;
- Contributie op is op basis van 425 leden;
- Contributie FASv op basis van 415 leden;
- Advertentie- en promotiekosten;
- Meer geld voor thema’s en activiteiten;
- Kosten maaltijden realistischer;
- Totaal € 925,00 aan dotaties voorzieningen;
- Sluitende begroting.
10. Activiteiten
Frits deelt mede dat de volgende activiteiten voor 2017 zijn gepland:
17 maart - Optreden van Combo Verjazzd;
21 april - Warm/koud buffet;
18 mei - dagreis;
16 juni - film Marina;
21 juli - fietstocht;
28 aug. t/m 1 sept. - 5-daagse reis;
15 sept. - Chinese maaltijd;
20 okt. - Zorgrobot Zora;
17 nov. - optreden van Rob Vesterink met muzikale quiz;
15 dec. - Boerenkool/zuurkool maaltijd.
Tevens is er een plan een Kerstdagreisje te organiseren naar Luttelgeest.
11. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting.
Frits sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
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