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AGENDA LEDENVERGADERING SENIORENVERENIGING ZAANSTREEK        

D.D. 15 MAART 2019 AANVANG 14.00 UUR IN HET MENNISTENERF,                  

H. GERHARDSTRAAT 77, ZAANDAM. 

Na afloop van de vergadering informatie over Het Steunpunt Noord-Hollandse 

Coöperatie door mevrouw Liesbeth Pauw voor al uw vragen rondom zorg, ouder 

worden, sociaal welzijn en uitvaartzorgen.  

AGENDA: 
 

1. OPENING EN VASTELLING AGENDA 
              Minuut stilte gevraagd v.d. leden, die in het afgelopen jaar zijn overleden 
 

2. MEDEDELINGEN 
 

3. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING D.D. 23 MAART 2018                              

ter vaststelling 

4. BENOEMING IN HET BESTUUR  
       Frans den Boer, 

       4a.  M. Clarissen en Nico Roels beëindigen 

ter besluit  

      5. FINANCIEN 

 

  6. VERSLAG KASCOMMISSIE                                                                                

Verslag van de leden: mevr. Vera v.d. Berg en mevr. Ineke van Wijngaarden.  

 Ter bespreking en besluit 

 Ineke van Wijngaarden treedt af. Nieuw lid + reserve lid vragen. 

 

7.  JAARVERSLAGEN 2018  
 VERSLAG LEDENADMINISTRATIE 

 VERSLAG WEBSITE. HULP AAN HUIS, I-PAD CURSUS 

 VERSLAG COMMISSIE BELASTINGEN 

 VERSLAG RECREATIVE ACTIVITEITEN   

 VERSLAG KLAVERJASSEN SAENDEN, LIEF EN LEED, DE LEESKRING 

 LIJST MET VRIJWILLIGERS 

 ACTIE NIEUWE LEDEN 

 

       8.  VAN DE BESTUURSTAFEL 
   Henk de Jonge, voorzitter doet verslag. 
 

9.  RONDVRAAG 
 

      10. SLUITING   (heeft iedereen getekend)? 
 
PAUZE 

 

Hierna informatie over Het Steunpunt Noord-Hollandse Coöperatie door mevrouw 

Liesbeth Pauw voor al uw vragen rondom zorg, ouder worden, sociaal welzijn en 

uitvaartzorgen.  

 
  

 

  



 
Verslag ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek d.d. 23 maart 2018 

 

Aanwezig: 48 Leden 

Bestuur: Henk de Jonge, Nico Roels, Alie van Baak, Marys Clarisse, Agnes Brans 

Afwezig:  Met bericht van verhindering: Mevr.I.van Wijngaarden, Mevr.G.Korver, 

  Mevr. V. v.d. Berg, de heer J.Plomp. 

Verslag: Tonny Froom-Huiskens 

 

1.Opening 

In de functie van voorzitter opent Henk de Jonge de vergadering. 

Hij vraagt 1 minuut stilte voor de leden, die het afgelopen jaar overleden zijn. 

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en deze wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag van de ledenvergadering van 17 maart 2017 

Punt 9: De heer Peter Roffel merkt op, dat door Jetty van Spanje gevraagd was of de datum 

van de ledenvergadering in 2018 verschoven kon worden naar april in verband met de 

drukke tijd, die de belastinggroep heeft door het verzorgen van de aangiften. Hier is geen 

gehoor aan gegeven en dit jaar is toch weer voor een datum in maart gekozen. 

Nico Roels deelt mede, dat over verschuiven gesproken is, maar dat in april enige 

bestuursleden afwezig zijn. Een aantal keren per jaar is er overleg tussen het bestuur en de 

leden van de belastinggroep om zaken nader te bespreken. Regelmatig wordt er ook 

gevraagd of er vanuit deze groep  iemand zitting wil nemen in het bestuur, maar  tot op 

heden is hier nog geen gehoor aan gegeven. 

Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Financiën 

In de functie van penningmeester geeft Nico Roels uitleg over de financiële administratie. 

Balans per 01-01-2018: Uit de cijfers blijkt, dat de SvZ een rijke vereniging is. 

Van het genoemde bedrag ± € 55.000.00 zullen nog enige onkosten betaald moeten worden, 

doch uiteindelijk blijft er ± 50.000,00 op de bank staan. 

Het bedrag, groot € 8.500,00, dat in depot stond bij Notaris Dijkhuis is inmiddels naar de 

bankrekening van de SvZ overgeschreven. 

Het bestuur wil graag meer geld uitgeven om bezigheden voor de leden te organiseren. 

Er wordt ook aan gedacht om een eigen onderkomen te realiseren waar activiteiten zouden 

kunnen plaatsvinden. 

Inkomsten en uitgaven 2017: 

· Aan de ledenadministratie is meer geld uitgegeven, omdat o.a. de nieuwe leden de eerste 

informatie, die in het verleden aan huis werd bezorgd, nu per post ontvangen. 

· Nico geeft een specificatie van het bedrag van  ± € 1.100,00 voor de post ‘Belastingen’. 

De belastinginvullers krijgen ieder  jaarlijks € 100,00 voor computergebruik. Hun 

lidmaatschap van de KBO en de cursussen, die zij volgen, wordt door de SvZ betaald. 

Begroting 2018: 

Voor de belastingbijdrage is een bedrag uitgetrokken van € 2.000,00. De leden betalen in 

2018 voor het invullen van het formulier aan de belastinginvuller € 5,00. De SvZ maakt voor 

iedere aangifte aan de leden van de belastinggroep ook een  bedrag van € 5,00 over.   
 

 



 

 

Deze actie heeft 2 redenen. 

1. Het bestuur wil graag weten voor hoeveel mensen, die lid zijn van de SvZ,  de biljetten 

worden verzorgd. 

2. In 2017 liep het aantal leden van de vereniging terug naar 821. Door deze actie hoopte het 

bestuur het ledenaantal weer te laten stijgen. Dit is gelukt want de SvZ telt thans 934 leden. 

De heren J. Meijer en P.Roffel zijn het niet eens met het feit, dat het bestuur geld van de 

contributie voor deze actie gebruikt.  

Zij stellen voor, dat de belastinginvullers de aangiften verzorgen voor ieder die dit wil. 

De vereniging zou hier verder geen bemoeienis meer mee moeten hebben. 

Het voorstel zal door het bestuur met de leden van de belastinggroep worden besproken. 

5. Verslag van de kascommissie 

Mevrouw I.van Wijngaarden en de heer P.Nijland hebben op 23 februari 2018 de financiële 

gegevens van de SvZ over het boekjaar 2017 gecontroleerd en in orde bevonden. 

Penningmeester Nico Roels wordt decharge verleend voor zijn werk. 

De heer P.Nijland treedt af. De kascommissie voor 2018 bestaat uit het reserve-lid, thans lid, 

Mevrouw V. v.d. Berg en Mevrouw I.van Wijngaarden. 

Als nieuw reserve-lid geeft zich op de heer F.den Boer. 

6. Jaarverslagen 2017 

· Verslag website: Agnes Brans legt uit, dat op de website www.senzaan.nl  veel informatie 

over de vereniging te vinden is. Op de eerste pagina is een zoekvlak, wanneer men daarop 

invult welk onderwerp wordt gezocht, komt dit vanzelf op het scherm. 

Over het gebruik van deze website en de vele mogelijkheden zal zij een stukje schrijven voor 

in het Senioren Kompas. 

· Verslag Commissie Lief en Leed: De oproep wordt gedaan om wanneer men weet, dat 

iemand ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen dit door te geven aan de Commissie Lief 

en Leed. De patiënt kan dan door een van de leden van deze commissie worden bezocht.  

· Verslag van de Belastinggroep: Er zijn geen bijzonderheden te melden. Alles gaat naar 

wens. 

· Verslag van de recreatieve activiteiten: Door Alie van Baak is een duidelijk verslag gemaakt 

van de activiteiten, die in 2017 hebben plaatsgevonden. Een stukje over de reis naar het 

Zwarte Woud, dat wél is afgedrukt in het Senioren Kompas en op de site staat vermeld, 

ontbreekt helaas hierin. Alie vertelt, dat in het najaar  20 leden van de SvZ aan deze reis 

hebben deelgenomen en dat zij het ontzettend naar hun zin hebben  gehad. 

· Verslag van de ledenadministratie: Nico deelt mede, dat Guda Breedveld, die tot voor kort 

samen met hem de ledenadministratie verzorgde dit wegens ziekte nu niet meer kan doen. 

Er wordt dus gezocht naar een nieuwe ledenadministrateur. 

De vereniging beschikt over een programma, dat het gemakkelijk maakt de  

ledenadministratie automatisch te verwerken. 

De heer Peter Roffel is bereid om deze taak op zich te nemen. Om hem in te werken neemt 

Nico contact met hem op. 

http://www.senzaan.nl/


 

 

Verder wordt er een oproep gedaan voor een bezorger, die in de wijk Westzijde/Vincent van 

Goghweg  ± 42 krantjes rond kan brengen. Mevrouw  Kreuninger, die dit tot voor kort deed,  

kan het niet meer. Gelukkig wordt ook hiervoor iemand gevonden, die dit van haar over wil 

nemen. 

7. Van de bestuurstafel 

Henk bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Zonder hun hulp zouden de activiteiten, die 

door de SvZ worden aangeboden niet uitgevoerd kunnen worden. 

Om diverse bezigheden te kunnen organiseren zijn er nog meer vrijwilligers nodig.Het 

bestuur hoopt, dat zich hiervoor mensen willen opgeven. Zij kunnen zich aanmelden bij 

Alie van Baak. 

8. Rondvraag 

Mevrouw Bep van Til vraagt waarom bij een weekreis de 1-persoons kamers zo snel 

vergeven zijn, nog voordat de aankondiging in het Senioren Kompas heeft gestaan. 

Alie legt uit, dat het hotel ‘de Oringer Marke’ in Odoorn, waar in juli de reis naar toe gaat, 

33 kamers heeft. Zij had direct al van 30 mensen een aanvraag voor een 1-persoonskamer. 

In het verleden werden 2 weekreizen georganiseerd. Toen waren er minder problemen met 

de toewijzing van de kamers.  

Advies is om zich direct op te geven zodra een bestemming bekend is en men mee wil gaan. 

Mevrouw van Til wil ook weten hoe het kan, dat het kerstdiner al volgeboekt was toen zij zich 

hiervoor nog wilde inschrijven. 

Ook hier geldt, wanneer men interesse heeft om aan te zitten aan het diner zich hiervoor 

direct na bekendmaking op te geven. 

Alie laat weten, dat bij genoeg aanmeldingen dit jaar misschien op 2 avonden het kerstdiner 

plaats kan vinden. 

Verder zijn er geen punten te bespreken en Henk sluit, met dank aan iedereen voor de 

aanwezigheid, de vergadering. 

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een presentatie ‘Veilig Internetbankieren’ door 

mevrouw Reina de Groot. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Verslag ledenadministratie 
 

Na in 2018 de ledenadministratie voor de SvZ te hebben gedaan, is het volgende te 
melden: 
 
Op 1 januari 2018  was het ledental 942 
Op 31 december was het ledental 884 
In 2018 zijn  er 67 nieuwe leden bijgekomen 
Door welke oorzaak dan ook hebben 125 leden bedankt 
Grootste oorzaak was overlijden 
Ons ledental is nu ruim boven de 900 
 
Naast het inschrijven van nieuwe leden en er voor zorgen dat deze goede informatie 
krijgen van onze vereniging en hun ledenpas, verzorgt de ledenadministratie ook per 
uitgave van de SENIOREN KOMPAS de bezorglijsten. 
Deze bezorglijsten gaan naar Jan Lubbes die er voor zorgt dat de krantjes bij lopers 
komen, die ons verenigingsblad bezorgen. 
Een groot compliment voor Jan Lubbes en onze bezorgers die hun werk in weer en 
wind doen. 
 
Het innen van de contributie (onze voornaamste inkomstenbron) is uitgevoerd in 
samenwerking met de penningmeester. 
 
Vanaf juli/augustus is Frans den Boer als adspirant-bestuurslid toegetreden tot het 
bestuur en hij zal vanaf 2019 de taak van ledenadministrateur op zich nemen, 
Als alles gaat zoals te verwachten wordt hij op onze jaarvergadering benoemt in het 
bestuur. 
Hij is inmiddels ingewerkt en zal de werkzaamheden voor onze vereniging graag 
uitvoeren. 
Frans héél veel succes. 
 
Nico Roels  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2018 

 

Onze belastingservice is in principe bestemd voor leden van een van de 

ouderenbonden, zoals ANBO, PCOB, Unie KBO en de Senioren Vereniging 

Zaanstreek in Zaandam. Mensen die lid willen worden om van deze service 

gebruik te maken, worden ook geholpen mits zij zich als lid hebben aangemeld 

bij de ledenadministratie en dat kunnen aantonen. 

 

Ook in 2018 hebben de belastinginvullers deelgenomen aan een opfriscursus 

van de belastingdienst om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn 

en blijven. 

 

Naar schatting hebben wij in 2018 ongeveer 600 alleenstaanden en mensen 

met een fiscale partner kunnen helpen met hun belastingaangifte over 2017 en 

tevens aanvraag of wijziging zorg -en/of huurtoeslag over 2018. Het behoeft 

geen betoog dat wij dit graag voor u hebben gedaan. 

 

Alleen het werkelijk aantal leden van de ouderenbonden is veel hoger dan het 

aantal mensen die geholpen zijn met hun belastingaangifte. 

Wij doen dus nogmaals een oproep aan leden van de ouderenbonden in 

Zaandam met alleen AOW en soms een klein aanvullend pensioen, zo zij dit 

niet op een andere wijze doen, hun belastingaangifte te laten verzorgen door 

een van de onderstaande belastinginvullers van de Commissie Belangen 

Behartiging. 

 

Op het ogenblik zijn een 7 tal belastinginvullers voor u beschikbaar. De invullers 

voor hulp bij belastingaangifte 2017 en  zorg- en/of huurtoeslag voor 2018 

waren: 

Jetty van Spanje (coördinator), Chiem Oostdijk, Frieda Prins, Jaap Slot, Wim 

Timmerman, Nel van Eldert en Marian Hollander.    

  
 

 



 

 
RECREATIEVE ACTIVITEITEN 2018 COÖRDINATOR  ALIE VAN BAAK. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
12 januari werd de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in Het Mennistenerf. Onder genot van 
een hapje en een drankje gaf Henk de Jonge een terugblik op het afgelopen jaar en een 
vooruitblik op de aankomende maanden. Bep van Til vertelde ons een leuk verhaal en de 
muzikale omlijsting werd verzorgd door Sandra Mooy 
 
BINGO PENNEMES 
De bingomiddagen stonden ook in het jaar 2018 gepland op de 4e vrijdagmiddag van de 
maand. Ook deze middagen werden heel goed bezocht met een gemiddelde van 100 
personen. Bep Exalto wist elke keer weer mooie prijzen uit te zoeken, niet alleen voor de 
bingo, maar ook voor de diverse loterijen. Mijn complimenten hiervoor, want dat hier veel tijd 
in gaat zitten, laat zich wel raden. 
Maar ook een groot compliment voor de overige dames: Jo,  Liesbeth en Ineke die hierbij 
betrokken zijn. Eveneens voor Cees Vonk, want hij is betrokken bij het neerzetten van alle 
tafels en stoelen. Het was met elkaar een goed koppel vrijwilligers.                                               
Ook in de zomermaanden juli en augustus werden de bingomiddagen heel goed bezocht. 
 
BINGO IN DE BOVENKRUIER 
Deze bingomiddagen, elke 2e vrijdag van de maand waren ook een groot succes mede door 
de mooie prijzen, die de dames Ineke en Erna inkochten. Deze vielen in de smaak. Ook over 
de verrassingen, bv. de loterijen, die de dames soms hadden georganiseerd, was men heel 
enthousiast. 
Dus dames,  Ineke, Erna en Truus heel erg bedankt voor jullie inzet.  
 
BINGO IN DE VUISTER, WESTERKOOG. 
Ook hier zijn de SvZ bingomiddagen op de 1e vrijdagmiddag van de maand. Na een 
aarzelend begin kwamen er steeds meer mensen, niet alleen door de mooie prijzen voor 
deze bingo maar ook voor de loterij. De loterij stelt men zeer op prijs. 
Wil en Ineke dank voor jullie inzet. 
 
KLAVERJASSEN,  PENNEMES, BLOEMGRACHT 
Voor de klaverjasmiddagen was de belangstelling ook in het jaar 2018 groot. Elke 
zaterdagmiddag maakte de SvZ gebruik van de zaal van Pennemes. In november konden wij 
niet terecht in Pennemes i.v.m. de Bazaar, maar Het Mennistenerf is altijd een goede 
vervanger. In september konden wij niet klaverjassen i.v.m. de Dam-Dam-loop. 
De vele mooie prijzen kwamen tot stand via Jan/Mary Bergers en Olga Gijzen. De bar 
werkzaamheden, hetgeen een enorme klus is, werden gedaan door diverse vrijwilligers: 
Truus, Ineke, Jo, Wil, Olga. De inschrijvingen werden verzorgd door Jan en Ineke. 
De zomerklaverjasmiddagen werden ook heel goed bezocht.  
 
BILJARTEN 
Ook in het jaar 2018, met uitzondering van de zomermaanden, werd er elke dinsdagmiddag 
gebiljart in verzorgingshuis Pennemes, Bloemgracht o.l.v. dhr. J. Engel.  
 
KUNSTVERKENNING 
Voor kunstverkenning komen wij bij elkaar in Wijkcentrum Dirk Prins. Geert van Boxtel bracht 
een goed programma en het aantal leden bleef in 2018 groeien. De sfeer onderling is 
uitstekend. 
De excursie dagtocht van 5 april o.l.v. Geert van Boxtel ging eerst naar Harderwijk, daarna 
naar Zwolle voor bezoek grote kerk, rondleiding door het Vrouwenhuis en tenslotte bezoek  
aan kastdeel Nijenhuis. De tocht was volgeboekt en voldeed aan de verwachtingen. Na 
afloop was er een diner in Het Mennistenerf. 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
KLAVERJASSEN ‘SAENDEN’ door Frieda Prins 
 
We klaverjassen 1x in de maand op vrijdagmiddag en alle mensen krijgen met de Kerst een 
jaarschema mee zodat iedereen thuis de agenda kan invullen. 
Er zijn gemiddeld tussen 10 en 12 tafels dus het wordt zo langzamerhand een leuke groep met 
mensen die regelmatig komen. 
 
We werken met een bepaald systeem zodat er nooit een stilzitter is of dat u met dezelfde personen 
aan tafel zit bij een nieuwe spelronde. 
Als  prijs staat er altijd een prachtig bloemstuk op tafel dat Netty iedere maand weer maakt voor 
het klaverjassen, dit is dan ook meestal als eerste weg. 
 
De kok van Saenden zorg altijd voor een lekker hapje tussendoor. 
 
Kerstmis en Pasen proberen we altijd met een leuke verrassing te doen. Het team komt dan bij 
elkaar; er wordt een presentje bedacht en het inpakken doen we met elkaar, dat zijn Netty Vet, Nel 
van Eldert, Loes Struylaart en Frieda Prins en maken er dan gewoon een gezellige avond van.  
Als u wilt komen klaverjassen bij ons u bent welkom !!! 

 
VERSLAG LIEF EN LEED DOOR ERICA DIEL 
 
Als ik mijn notitieboekje bekijk van het afgelopen jaar 2018, waarin ik alles opschrijf wat er in dat 
jaar is gebeurd, zie ik heel duidelijk de woorden “Lief en Leed” te voorschijn komen. 
 
Veel mensen die stierven of heel ziek waren, maar gelukkig ook mensen die hun 50 of 60 jarig 
huwelijk konden vieren. Mensen die ziek werden, maar het gingen redden en zij die ons moesten 
verlaten. 
“Lief en Leed” bestaat uit 6 dames die mensen aandacht willen geven. 
Op 18 en 19 mei hebben we met elkaar  en met de hulp van Henk de Jonge en Agnes Brans de 90 
jarigen en ouder een orchidee gebracht. Velen waren daar heel blij mee en lieten ons dat ook 
merken!  Dat was natuurlijk ook onze bedoeling omdat te bereiken. 
 
Bij veel mensen brachten we bloemen omdat ze aandacht nodig hadden bij vrolijke of verdrietige 
situaties. Het er voor elkaar zijn is voor ons heel belangrijk en we doen het graag. 
We waren dan ook verrast dat we van een verenigingslid een grote doos met ansichtkaarten  
cadeau kregen. Ook een ander lid schonk ons ansichtkaarten. Heel fijn en goed te gebruiken. 
 
Lieve, beste mensen, alleen kunnen we dit werk niet doen. We hebben heel hard uw hulp nodig. 
Meld ons als u wat weet over een ziek of ongelukkig SvZ- lid, maar natuurlijk ook positieve zaken 
waar we aandacht aan willen schenken. 
Dank voor uw medewerking. 
 
Erica Diel-van Bronckhorst 

 

JAARVERSLAG VAN DE LEESKRING 2018 DOOR ELSE VAN DER VOORT 
 
De leeskring, begin:sept /juni,  leest dit seizoen weer 7 boeken via de BIEB aangeleverd. 
De titellijst is weer met 20 titels ingeleverd en blijft steeds een verrassing welk boek we 
krijgen. 
Eens in de 5 weken halen en brengen we de boekenkist, inclusief de bijlage over de 
auteur. 
Eens in de 5 weken komen we op de donderdagmiddag bij 1 van ons thuis en bespreken 
het boek. 
Ook dit jaar hebben we een gezamenlijk uitje ondernomen wat weer een heel gezellige 
afsluiting was van ons seizoen. 
 
Namens allen,   Else van der Voort. 
 
 
 



 

 

 

 

Website. 

Tegelijk met het verschijnen van het Kompas, wordt de informatie die daar in staat, ook op 

onze website geplaatst. 

Nadat het Kompas is verschenen komt er wel eens iets bij ons binnen, dat ook voor u  

interessant, of van belang kan zijn. Dan plaatsen we het gelijk op de website. 

Dus kan het handig zijn als u af en toe onze mooie website bezoekt. 

Zo blijft u op de hoogte van alle informatie, ook als die niet meegenomen kon worden in het 

Kompas. 

Het adres van de site is: www.senzaan.nl 

 

De leden waarvan we een mailadres hebben. 

Kregen dit jaar via de mail af en toe een flyer gestuurd. 

Dit om u te informeren of te herinneren aan activiteiten van onze vereniging.  

 

In het Kompas heeft een stukje gestaan, hoe u het beste de informatie op de site  

op kan zoeken.  

In het jaarboek dat u in januari heeft gekregen, kunt u nu deze handleiding vinden. 

Agnes Brans Filius 

 

 

Hulp aan huis. 

Ook dit jaar kon u, mij  bellen voor hulp met de PC, iPad en de tablet. 

Verschillende mensen heb ik weer  thuis kunnen helpen. 

Soms komt er echter ook een vraag waar ik niet het antwoord op weet, 

vooral als de vraag van technische aard is.  

 

Agnes Brans Filius 

 

 

Ipad cursus. 

 
Na de aankondiging in het begin van het jaar, dat er bij voldoende aanmeldingen weer een 
iPad cursus zou starten. Kwamen er niet genoeg aanmeldingen, daardoor kon er geen 
cursus gestart worden. 
Om de paar mensen die zich wel hadden aangemeld, een echtpaar. Niet teleur te 
stellen  heb ik besloten om deze mensen aan huis de zes lessen te geven.  
Dit is naar beide kanten toe tot volle tevredenheid verlopen.  
 
Agnes Brans Filius.  

 
 



 

 

 

VRIJWILLIGERS IN 2018 

Voorzitter:     dhr. H. de Jonge 
Secretaris a.i.:     mevr. Y. v.d. Zon               
Penningmeester:    dhr. N. Roels 
Lid/activiteiten:    mevr. A.J. van Baak   
Lid      mevr. M.H. Clarisse 
Lid       mevr. A. Brans   
Ledenadministratie a.i.   dhr. F. den Boer          
Notuliste/wn secretaris   mevr. A.P. Froom 
 
Coördinator belastingen:   mevr. J. van Spanje 
Belastingaangifte gedaan 
door de dames:    J. van Spanje, F. Prins, 
      M. Hollander, N. van Eldert. 
door de heren:    W. Timmerman, J. Oostdijk,  J. Slot. 
 
Schadeformulieren Gemeente:  mevr. M.H. Clarisse 
      
Coördinator Lief en Leed:   mevr. E. Diel 
De dames:     E. v.d. Voort, T. Bergsma, A. Nijntjes 

A. Stolp, C. Deswert,  
 

Het Kompas 
Redactie:                        
De dames:     A.J. van Baak, A. Brans 
 
Drukken “Het Kompas” :   dhr. J. Slot 
 
Verdeelstation:    dhr. Jan Lubbes 
Bezorgers:    
Dames:     B. Exalto, H. Cordes. A. van Velzen, 

I. van Amstelveen,  S. Happe, Tr. v.d. Berg,            
H. Peters, 

Heren: J. Boon, J. Gruijs,  D. Prins,  C. Vonk, J. Plomp,                                     
H. Schouten, H. van Gent, C. de Ronde,                
J.M. Lansbergen 

Bezorging aan nieuwe leden: dhr. N. Roels  
Bezorging buiten Zaandam: dhr. Gouwswaard 
 
Coördinator Website:    mevr. A. Brans 
                 mevr. A.J. van Baak, dhr. N. Roels   
   
Foto’s website:    dames A.J. van Baak, A. Brans 
 
I-pad cursussen:    mevr. Agnes Brans 
 
Open Inloop Bovenkruier:   mevr. Agnes Brans 
 
Leesgroep:     dames E. v.d. Voort, M. Kef 
     

Excursies:     mevr. A.J. van Baak 

 
 
 

 
 

 
 
 



        

 

 

Op dit moment hebben wij bijna 1000 leden en dit hebben wij met elkaar gedaan.  

Het bestuur wil u hiervoor hartelijk bedanken!  

Wij willen groeien en u kunt hieraan meehelpen, door actief leden te gaan 
werven en dit willen wij belonen: 

 Brengt u 5 nieuwe leden aan, dan bent u in 2019 gratis lid. 

 Brengt u 10 nieuwe leden aan, dan belonen wij u hiervoor met een 
geweldig 3-gangen diner voor 2 personen, inclusief een fles huiswijn bij 
restaurant “Aan Tafel”. 

 
Dus probeer 1 of meer mensen uit je omgeving te interesseren om lid te worden 
bij onze vereniging.  
Het is altijd mogelijk om iemand die interesse heeft in het lidmaatschap van de 
SvZ mee te nemen naar één van onze activiteiten.  
Op deze manier kunnen eventuele twijfels direct worden weggenomen.  
 
U betaalt voor 2019 in totaal € 18,50 
Indien de partner (wonend op het zelfde adres) ook lid wil worden kan dit voor 
een bedrag van € 16,00 

 
LID  PARTNERLID (op het zelfde adres) 

 
Naam + voorl. __________________v  ______________________m  

  
Geb. datum ____________________  ______________________ 
 

Adres _________________________  ______________________ 
POSTCODE      POSTCODE 

 
Tel. nr. ________________________ 
 

Mobiel _________________________     ______________________ 
  

E-mailadres _____________________  ______________________ 
 
Datum _________________________  

 
 

Handtekening ____________________    _______________________ 
 

Aangemeld door: 

Sturen zonder postzegel naar: SvZ, Antwoordnummer 939, 1500VB Zaandam 

 

 


