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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SENIOREN BELANGEN (SB) 
GEHOUDEN OP 15 FEBRUARI 2019. 
__________________________________________________________________ 
 
1. Opening 

Frits opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Frits kijkt terug op een 

succesvol jaar en dankt alle vrijwilligers voor hun inzet. 
 

2. Mededelingen. 
1. Frits deelt mede dat er 3 afmeldingen zijn. Dat zijn de heer Van de Rovaart, ende 
heer en mevr. Van Beek - Buchwalder. 
Aanwezig op de vergadering volgens de intekenlijst 92 mensen. 
Aantal leden momenteel ca. 535 mensen. 
2. Frits deelt mede dat op 16 maart een optreden is van de Poortzangers. Senioren 
Belangen geeft € 2,00 korting op de kaartjes. Voor leden van Senioren Belangen 

bedraagt de prijs € 8,00 p.p. Voor niet leden € 10,00. Kaartjes zijn op 8 maart te 
verkrijgen in de Schans in Woudenberg en bij Anneke aan de Van Goghlaan 26 in 
Scherpenzeel. E.e.a. wordt duidelijk vermeld in de Nieuwsbrief. 
3. Wandelen op het Henschotermeer. De vraag was of Senioren Belangen hier iets 
kon betekenen m.b.t. het verkrijgen van korting voor senioren op toegangskaarten. 
Dit is door het bestuur besproken en bekeken. Geconcludeerd is dat dit in algemene 
zin niet haalbaar wordt geacht. In het winterhalfjaar is de toegang al gratis. Be-
keken zal nog worden of Senioren Belangen in individuele gevallen eventueel een 
korting aan leden kan verlenen. 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 16 februari 2018. 

Deze zijn inzichtelijk op de website. Niemand van de aanwezigen heeft op- of 
aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Bestuur. 
1. Volgens de statuten zijn Ada Bontekoning en Gerrit Grootentraast aftredend. 
Met handopsteken wordt zij weer herkozen. 
 

5. Financieel verslag. 

Ed geeft een toelichting op de financiële stukken, welke op de website staan ge-
publiceerd. www.seniorenbelangen.net. 
Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn, wordt het financiële verslag goedge-
keurd. 
 

6. Financiële commissie. 

Mevr. Wil Kromhout doet verslag, ook namens Marianne Hol. Er zijn geen onregel-
matigheden geconstateerd en de financiële stukken zijn goedgekeurd op 
29 januari 2019. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het financiële beleid van 
2018. 
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7. Benoeming financiële commissie. 

Ed deelt mede dat na overleg met Wil Kromhout en Marianne Holl de financiële 
commissie niet zal wijzigen. Jan de Lange blijft reserve. 
 

8. Begroting 2019. 
Ed deelt mede dat voor 2019 een sluitende begroting is opgesteld op basis van 535 
leden. Ook deze begroting staat op de website www.seniorenbelangen.net. 
De contributie blijft ook dit jaar € 20,00 p.p. per jaar. 

 

9. Jaarverslag 2018.  
Het jaarverslag 2018 staat eveneens op de website www.seniorenbelangen.net. 
Vanuit de aanwezigen zijn er geen vragen over dit jaarverslag en wordt daarom 
goedgekeurd.  
 

10. Belangenbehartiging. 

1. Commissie Wonen en Zorg. 
Senioren Belangen had vernomen dat er misstanden waren bij het zorgcentrum 
Groenewoude van Charim in Woudenberg. Samen met PCOB is hierop aktie onder-
nemen en een klacht ingediend.Er zijn diverse gesprekken geweest en deze waren 
positief. Er is een personeelswijziging gekomen. Er zal in juni/juli wederom een 
gesprek worden gepland met de nieuwe manager en de directeur de heer de Waard. 
2. Wooncommissie Scherpenzeel. 
Elly Pelser heeft besloten niet meer zitting te nemen in deze wooncommissie. Se-
nioren Belangen zal een plaatsvervangster voor haar aanstellen. Frits zal tijdelijk 
plaatsvervanger zijn. Frits dankt Elly voor haar inzet met een prachtig boeket 
bloemen. 
3. Belastinghulp. 

Jan deelt mede dat er geen wijzigingen zijn.  
4. Hulpfonds. 
Er is geen gebruik gemaakt van het hulpfonds. Er was 1 aanvraag, maar deze kon 
door tijdige actie van de Gemeente Woudenberg worden ingetrokken. 
4a. Mediator. 
Geen bijzonderheden.  
5. Ledenvoordeel. De lijst van deelnemers staat op onze website 
www.seniorenbelangen.net. Het blijkt dat veel leden vergeten gebruik te maken 
van dit ledenvoordeel. Er zal nogmaals in de Nieuwsbrief hier aandacht aan worden 
besteedt. 
6. Leden helpen leden. 
Geen bijzonderheden. 
7. Project Seni-jongeren. 
In 2018 waren en geen jongeren die geschikt waren om senioren te helpen. 
Besloten is om met dit project nog 1 jaar door te gaan, aangezien Reinier van 
Santen nu wel jongeren heeft die wellicht wat voor ouderen kunnen betekenen. 
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11. Activiteiten. 

A. Activiteitencommissie. 
De activiteiten van 2018 zijn zeer geslaagd geweest. Voor 2019 zijn de activiteiten 
inmiddels ook ingepland. Een overzicht daarvan staat op de website. 
www.seniorenbelangen.net. 
Namens de activiteitencommissie presenteert Ada de activiteiten voor 2019. Deze 
zijn in het kort als volgt: 
15 maart  - presentatie door Elly Spanjersberg: Rembrandt en tijdgenoten. 
26 april  - warm/koud buffet 
1603 mei  - dagreis 
24 mei  - theater Sjapoo 
21 juni  - lezing over Parkinson en slaapproblemen door Geerestein fysiotherapie 
19 juli   - fietstocht 
26-30 aug. - 5 daagse reis  
20 sept.  - Chinees buffet 

18 oktober - film over Maria Callas 
08 nov.  - Optreden La Donna Mobile 
20 dec. - winterkost buffet 
Frits meldt nog dat gezien de grote opkomst voor diverse activiteiten, er wellicht 
naar een andere lokatie moet worden uitgekeken. Dit kost echter veel geld. Ook 
een mogelijkheid is om de maaltijden op 2 datums te houden. De aanwezigen vin-
den dit een prima plan. In de Nieuwsbrief zal hierover tijdig melding worden ge-
maakt. 
 
B. Reiscommissie. 
1.Frits spreekt namens de reiscommissie. Terugkijkend naar 2018 kunnen we con-
cluderen dat het een succesvol jaar is geweest met leuke uitstapjes waaronder de 
Snert Show in het plaatsje Zeeland.  
2. Voor 2019 staat op het programma de dagreis naar Texel. De 5 daagse reis naar 
Rothenberg in Duitsland.E.e.a in tijdens de Nieuwsjaarsreceptie gepresenteerd. 
 

12. Rondvraag.Er zijn geen vragen. 
 

13. Sluiting. 
Frits dankt alle aanwezigen voor hun komst. Na afloop van de vergadering zal er nog 
een film gedraaid worden “uit de oude doos”, nl. een film uit 1999 van het 10 jarig 
jubileum van de ANBO afdeling Woudenberg; de voorloper van Senioren Belangen. 
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