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Agenda Ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek 
d.d. 20 maart 2020, aanvang 14:00 uur in het Mennistenerf, 
H Gerhardstraat 77, Zaandam 
 
Na afloop van het officiële deel verstrekt notaris Dijkman informatie over “het levenstestament”. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
    Minuut stilte gevraagd voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
2. Mededelingen.      
     
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 15 maart 2019. 
 
4. Vacatures in het bestuur. 
 
5. Verslag Kascommissie. 
 
5b. Ter besluit: V. v.d. Berg treedt af, nieuw lid benoemen, reservelid vragen. 
 
6. Financiën. 
 
6a. Voorstel contributieverhoging: leden van € 18,50 naar € 20,00 en  
      partnerleden van € 16,00 naar € 17,50.  
 
7. Jaarverslagen (zie bijlagen). 
 
8. Van de bestuurstafel. 
 
9. Rondvraag. 
 
10. Sluiting. 
 
Pauze. 
 
Nu is Notaris Dijkman aan het woord. 
 
 

 
 



Verslag ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek d.d. 15 maart 2019 

 

Aanwezig: 45 Leden 

Bestuur: Henk de Jonge, Frans den Boer, Alie van Baak, Marys Clarisse, 

  Agnes Brans, Nico Roels 

Afwezig: Met bericht van verhindering: mevr. Bronswijk, mevr. Hiemstra, mevr. Knebel, 

  mevr. Leertouwer, mevr. Pilkes 

Verslag: Tonny Froom-Huiskens 

 

1.Opening en vaststellen van de agenda 

Voorzitter Henk de Jonge opent de vergadering. Hij is blij, dat er ondanks het slechte weer 

toch nog zoveel leden gekomen zijn. 

Vervolgens vraagt Henk 1 minuut stilte voor degenen, 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 d.d. 23 maart 2018 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het verslag en dit wordt goedgekeurd. 

 

4. Benoeming in het bestuur 

Henk deelt mede, dat Frans den Boer thans de ledenadministratie verzorgt en dat hij 

eveneens kandidaat-penningmeester is. De leden gaan ermee akkoord, dat hij deze functie 

kan gaan bekleden en Frans is vanaf nu officieel lid van het bestuur. 

Frans laat weten, dat hij zich in 2018 had opgegeven als lid van de kascommissie. Hij wilde 

echter meer gaan doen voor de vereniging en zodoende is hij nu, als opvolger van Nico, 

verantwoordelijk voor de financiële administratie. 

Begin 2019 is Nico, mede door zijn verhuizing, afgetreden als penningmeester van de SvZ. 

Het is jammer, dat ook Marys  haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Zij heeft zich, evenals 

Nico, jarenlang voor de vereniging ingezet. Beiden zullen dan ook ontzettend worden gemist. 

Henk doet een oproep aan de aanwezigen om zich kandidaat te stellen voor een functie in 

het bestuur van de SvZ. 

 

5. Financiën 

Voor de laatste keer als penningmeester geeft  Nico een uitleg van de inkomsten en uitgaven 

over 2018, die ongeveer quitte zijn gebleven. 

· Bij de post ‘kerstdiner’ staat een uitgavebedrag van  € 3.215,00. Dit is het bedrag, dat in 

2017 hieraan door de SvZ is bijgedragen. In 2018 was de bijdrage van de SvZ  aan het 

kerstdiner € 4.400,00.  

Nico doet een oproep  om zich vooral op te geven voor het kerstdiner 2019. Het bestuur van 

de vereniging verzorgt dit graag voor de leden, die er een heel gezellige en goed verzorgde 

avond door hebben. 

· De post klaverjassen laat een verlies zien van € 728,05. Dit komt voornamelijk door de 

gestegen zaalhuur. 

· De uitgaven, groot € 1.397,30  bij de post ‘cursussen’ moeten verminderd worden met 

 € 1.100,00. Het betreft hier nog een rekening van 2017.  
 

 

 



Nico geeft een kleine specificatie van de bestuurskosten. Het gaat hier o.a.om  de zaalhuur 

voor de bestuursvergaderingen, een bloemetje bij ziekte of attenties voor de mensen, die het 

Senioren Kompas drukken en in elkaar nieten. 

Voor het eerst in alle jaren van inzet voor de SvZ  hebben de bestuursleden in 2018 met 

elkaar gedineerd. 

· De onkosten voor de ledenadministratie betreffen vooral de postzegels en grote 

enveloppen, die nodig zijn voor het versturen aan (nieuwe) leden van het Senioren Kompas. 

· Het bedrag van € 800,00 voor de post ‘belastingen’ is uitgegeven aan de eenmalige actie 

voor het invullen van de aangiften over 2017. Leden betaalden hiervoor € 5,00.  

Het restant is door het bestuur van de SvZ bijbetaald. 

Nico merkt op, dat de SvZ geen armlastige vereniging is. Hij zou graag zien, dat er mensen 

zijn die een goed idee hebben om een (eenmalige) activiteit te organiseren. Als voorbeeld 

noemt hij een viswedstrijd. De SvZ  kan hier financieel aan bijdragen. 

 

Over de Balans per 1 januari 2019 heeft Nico twee opmerkingen. 

· In de post ‘rekening courant  bank’ is een groot bedrag aan contributies voor 2019 verwerkt, 

dat eind december 2018  binnen kwam. 

· Het bedrag van de bingo in Pennemes is hoog, omdat € 600,00, dat daar nog in de kas 

aanwezig was, begin januari is teruggestort. 

 

6. Verslag van de kascommissie 

In een schriftelijke verklaring laten de dames V. van de Berg en I. van Wijngaarden weten, 

dat zij op 23 januari 2019 de financiële gegevens over 2018 van de Seniorenvereniging 

Zaanstreek hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. 

Penningmeester Nico Roels wordt decharge verleend voor zijn werk. 

Mevrouw I. van Wijngaarden treedt af. Als nieuw lid voor de kascommissie geeft zich 

mevrouw M.Hollander op. De heer J.Engel wordt reservelid. 

 

7. Jaarverslagen 2018 

· Verslag Ledenadministratie: Gevraagd wordt hoeveel leden de vereniging momenteel telt. 

Frans antwoordt, dat er 906 leden zijn. 

· Verslag website: Agnes Brans verzorgt de website van de SvZ.  Zij nodigt iedereen uit om 

eens op de site te kijken, die zeer toegankelijk is en waarop veel informatie over de 

vereniging is te vinden.  

· Verslag recreatieve activiteiten: Alie van Baak heeft een duidelijk verslag geschreven over 

alle activiteiten, die door de SvZ zijn georganiseerd. 

Er is nogmaals een oproep aan de leden om met ideeën te komen, die vervolgens door 

henzelf  of  door de vereniging uitgevoerd kunnen worden. 

Mevrouw Bep van Til heeft een opmerking over de Nieuwjaarsreceptie 2019 waarbij het een 

grote chaos was. Vanwege de (te) grote toeloop zijn veel mensen al gelijk ontevreden naar 

huis gegaan. 

De zaal van het Mennistenerf, waar 130 mensen in mogen, was door de grote belangstelling 

te klein voor het aantal mensen, dat de Nieuwjaarsreceptie kwam bezoeken. 

Het bestuur is van mening, dat deze voortaan op een andere wijze georganiseerd moet 

worden en heeft al enkele mogelijkheden besproken om tot een oplossing te komen b.v. 

uitkijken naar een grotere zaal, de receptie over twee dagen uitspreiden of vooraf inschrijven 

dat men aanwezig wil zijn.. 

 
 

 

 



Bij binnenkomst de ledenpas controleren zou een optie kunnen zijn, omdat nu een van de 

aanwezigen opmerkt, dat er leden waren, die niet-leden hadden meegenomen. 

Nico zegt, dat het bestuur al jarenlang de Nieuwjaarsreceptie organiseert. Misschien zijn er 

ook mensen, die goede ideeën hebben en deze taak op zich willen nemen.  

· Lijst vrijwilligers: Henk bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Zonder hun hulp zouden de 

activiteiten, die door de SvZ worden aangeboden, niet uitgevoerd kunnen worden. 

· Actie nieuwe leden: Er wordt nog eens gewezen op de actie om nieuwe leden aan te 

brengen. Uitgelegd wordt, dat degene, die ervoor zorgt, dat 5 mensen lid worden,  in 2019 

zelf gratis lid is. 

Brengt men 10 nieuwe leden aan, dan bestaat de beloning uit een 3-gangen diner voor 2 

personen, inclusief een fles huiswijn bij restaurant ‘Aan Tafel’  in Zaandam. 

 

8. Van de bestuurstafel 

Henk brengt de nieuwe activiteit ‘Tennissen voor senioren’ bij LTV Zaandam onder de 

aandacht.. 

Startdatum van de lessen is op dinsdag 2 april en op vrijdag 5 april 2019. 

Inschrijven geschiedt via de Seniorenvereniging Zaanstreek. 

 

9. Rondvraag 

· Een van de aanwezigen merkt op, dat achterop het Senioren Kompas staat, dat klachten 

kenbaar kunnen worden gemaakt over het taxivervoer voor ouderen. De vraag is wat er met 

deze klachten wordt gedaan. 

Alie antwoordt, dat zij het klachtenformulier opstuurt en dat het Burgerplatform er nu mee 

bezig is. 

· Gevraagd wordt of het ook mogelijk is om een reis in het voorjaar te organiseren. 

Alie zegt, dat er half augustus een weekreis is naar hotel Monopole in Valkenburg (Zuid 

Limburg). 

Zij zal bekijken of zij nog in juni een reis kan organiseren. 

 

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

vergadering. 

 

Na de vergadering geeft mevrouw Liesbeth Pauw informatie over de werkzaamheden van 

het steunpunt van de Noord-Hollandse Coöperatie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacatures bij de Seniorenvereniging Zaanstreek 
 
Secretaris: 
De secretaris is lid van het bestuur (het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand) en 
behandelt de in- en uitgaande post, per brief of per mail. 
 
Coördinator Vrijwilligers: 
De coördinator begeleidt de vrijwilligers en is contactpersoon voor deze vrijwilligers van: 
- Bingo 
- Klaverjassen 
- Rondbrengen Seniorenkompas. 
- Overige activiteiten. 
 
Coördinator Weekvakantie en de overige korte reisjes: 
De coördinator doet voorstellen voor de weekreis en de overige korte reisjes. 
 
Een 2e Ledenadministrateur: 
Hij/zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in het 
ledenbestand. 
 
Voor informatie over deze vacatures kunt u informeren bij een van de bestuursleden. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

  
 

 

 

 



 

Seniorenvereniging Zaanstreek       

HOOGAARSLAAN, 27       

1503 WD ZAANDAM       

        

Datum: 02-01-2020        

        

        

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019   Begroting 2020 

         

Code Omschrijving uitgaven ontvangsten   uitgaven ontvangsten  

4000 Afschrijvingen 315,00    350,00   

4150 Bingo/ Klaverjassen 673,30    500,00   

4200 Bankkosten 300,92    400,00   

4210 administratiekosten 689,46    700,00   

4230 Drukwerk, porti en vrachten 582,98    600,00   

4500 pr/website 307,03    400,00   

4510 het kompas 3.225,79    3300,00   

4540 Relatiegeschenken 295,58    200,00   

4600 busreisjes  2.333,35   0,00   

4620 kunst/kultuur/excursies 1.608,95    1250,00   

5007 eetclub   62,50   0,00   

6000 Bestuurskosten 1.822,17    1750,00   

6010 ledenvergadering 287,50    300,00   

6020 nieuwjaarsreceptie 1.053,00    1200,00   

7000 vergoeding vrijwilligers 793,50    800,00   

7010 vrijwilligersdag 2.213,50    2500,00   

7030 Lief en Leed 842,96    1000,00   

8000 lidmaatschapsbijdragen  16.585,00    16275,00  
9999 Betaling Kerst  2018,  4.220,00    1000,00   

 Reservering printer     500,00   

 Reservering 10 jarig bestaan    500,00   

    19.231,64 18.980,85   17250,00 16275,00  

   -250,79    -975,00  

               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorenvereniging Zaanstreek

HOOGAARSLAAN, 27

1503 WD ZAANDAM

Datum: 02-01-2020

Balans t/m 02-01-2020

Code Omschrijving Activa Passiva

0100 Kopieermachine 150,00

0110 Nietmachine 150,00

0120 Lamineerapparaat 50,00

0130 Dymo Labelwriter 75,00

1000 Kas 437,30

1001 Kas Klaverjassen Seanden 58,05

1002 Kas klaverjassen Pennemes 341,00

1003 Kas Bingo Bovenkruier 213,35

1004 Kas Bingo De Vuister 450,60

1005 Kas Bingo Pennemes 723,49

1006 Kas Munten Pennemes 69,30

1101 Betaalrekening NL10 RABO 0180534335 15.330,70

1102 Spaarrekening NL77RABO3633518274 40.872,07

1200 Vooruit ontvangen lidmaatschapsbijdragen 12.267,50

1250 Vooruit ontvagen Kerstdinner, dag 1 1.535,00

1255 vooruitontvangen kerstdinner dag 2 2.230,00

1260 Div Activit. Eten 2020 149,50

1400 Eigen Vermogen 41.804,56

4010 biljarten pennemes 350,00

4160 Munten Pennemes 584,30

58.920,86 58.920,86  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Verslag ledenadministratie 
  
Na de jaarvergadering van maart 2019 heb ik de taak van ledenadministrateur overgenomen van Nico 
Roels. 
 
 
De Seniorenvereniging begon dit jaar met 884 leden. 
In 2019 zijn er 62 leden bij gekomen. 
Er zijn in 2019  67 leden uitgeschreven. 
Het ledenaantal op 31-12-2019 was 879. 
 
Naast het verwerken van de informatie om ons ledenbestand up to date te houden verzorgt de 
ledenadministratie ook: 
 
De jaarlijkse inning van uw ledenbijdrage, een groot deel van de leden heeft  daarvoor een doorlopende 
machtiging afgegeven, de rest wordt door de leden zelf overgemaakt op de bankrekening. 
 
Dat er jaarlijks nieuwe ledenpassen worden gedrukt. 
 
Dat er om de 2 maanden de juiste lijsten worden aangemaakt om ons Seniorenkompas bij u te kunnen 
bezorgen. 
Deze lijsten gaan naar Jan Lubbes, hij zorgt ervoor dat het goede aantal Kompassen bij de bezorgers 
komt. 
Dank aan deze vrijwilligers die iedere 2 maanden het kompas bij u in de bus gooien. 
 
 
Frans  den Boer. 
______________________________________________________________________________ 
 

Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2019 
 

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 2019 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 2019 ongeveer 600 alleenstaanden en mensen met een fiscale partner 

kunnen helpen met hun belastingaangifte over 2018 en tevens aanvraag of wijziging zorg -en/of 

huurtoeslag over 2019. Het behoeft geen betoog dat wij dit graag voor u hebben gedaan. 

Alleen het werkelijke 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 Belangenbehartiging. 

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

belastingaangifte 2018 en  zorg- en/of huurtoeslag voor 2019 waren: Jetty van Spanje (coördinator), 

Chiem Oostdijk, Frieda Prins, Jaap Slot, Wim Timmerman, Nel van Eldert en Marian Hollander.    

 



KUNSTVERKENNING 

Van eind januari tot en met maart 2019 waren er 8 kunstbijeenkomsten. Geert van Boxtel, 

kunsthistoricus, gaf aan de hand van dia’s enthousiast les over uiteenlopende onderwerpen. 

We hebben bijvoorbeeld Picasso en Matisse met elkaar vergeleken, Praagse gebouwen 

bekeken en het werk van Berlage bewonderd.  

De Kunstclub is een gezellige groep van ongeveer 25 mensen. Veel van de kunstliefhebbers 

gaan ook mee met de jaarlijkse bustocht van de Seniorenvereniging, vaak naar historische 

steden met een bezoek aan een kerk of een museum. Geert van Boxtel begeleidt die 

excursies. In april 2019 ging de tocht naar Oudewater, Schoonhoven en Gouda; historische 

stadjes in de Zuid-Hollandse en Utrechtse waarden.   

Na de zomerstop begon eind september weer een nieuwe serie van 8 lessen. We zagen 

prachtig geschilderde Scandinavische landschappen aan ons voorbij trekken, kregen uitleg 

over de tuinen van Frederik Hendrik en verwonderden ons over kunstenaars met hun gebruik 

van perspectief.  

Het was een informatief en gezellig jaar. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. 

Graag zelfs. Let u op de aankondigingen in het Seniorenkompas. De lessen vinden plaats op 

maandagmiddag in wijkcentrum Dirk Prins en duren twee uur. In de pauze “doen we een 

bakkie”. 

Ellen Menting en Tonny Froom 

_______________________________________________________________________ 

 

TOCHT  LANGS HISTORISCHE STADJES IN DE ZUID HOLLANDSE WAARDEN 

 

Op 3 april 2019 werd onder leiding van Geert van Boxtel een bezoek gebracht aan 

Schoonhoven, Gouda en Oudewater. 

Geert neemt ons altijd mee naar bijzondere plaatsen en weet hierover veel te vertellen. 

Zoals altijd was het vertrek vanaf het Mennistenerf.  

De eerste stop was bij Hotel Restaurant Belvedère in Schoonhoven. Hier werd, hoe kan het 

ook anders, eerst koffie gedronken met een mooi uitzicht over de rivier de Lek. 

Na een korte wandeling werd de Bartholomeuskerk bezocht, die vermoedelijk in de dertiende 

of veertiende eeuw is gebouwd. Deze kerk heeft een toren, die zo’n anderhalve meter uit het 

lood staat. 

In Schoonhoven moest natuurlijk ook het Nederlands Zilvermuseum worden bezocht waar 

prachtige zilveren objecten tentoongesteld staan. 

Hierna ging de tocht naar Gouda waar allereerst de lunch gebruikt kon worden. 

Vervolgens liepen we met Geert naar de Sint-Janskerk, een grote kruiskerk in gotische stijl. 

Deze kerk is beroemd vanwege de reeks gebrandschilderde ramen. 

Na deze bewonderd te hebben ging de reis verder naar de laatste stop: Oudewater. 

Deze plaats verkreeg stadsrechten in 1265 en is daarmee de oudste stad in het Groene 

Hart. 

Er zijn ruim 300 historische panden en Oudewater is daarmee de stad met de hoogste 

monumenten-dichtheid van Nederland.  

Aan het eind van de leerzame dag wachtte ons in het Mennistenerf , voor wie dit wilde, een 

heerlijk diner. 

 

Tonny Froom 



 

 

 

WEBSITE. 

Ook het vorig jaar kon u op onze website de informatie vinden die ook iedere twee maanden 

in het Kompas staat.  

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

van belang kan zijn. Dan plaatsen we het op de website. 

Door af en toe onze website te bezoeken kan u deze extra informatie te weten komen 

 

Op de website staat ook algemene informatie, die nuttig voor u kan zijn. 

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.  

 

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 

__________________________________________________________________________ 

 

REDACTIE HET KOMPAS  

Ook in het jaar 2019 kreeg u iedere twee maanden het Seniorenkompas, op papier 

of digitaal. Er werden zo’n 900 exemplaren per uitgave gedrukt. Wij hopen dat er 

meer mensen zijn die zich aanmelden voor ontvangst van het blad per mail.  

De redactie bestond in 2019 uit Alie van Baak, Frans den Boer (die Alie opvolgde 

toen zij ziek werd) en Agnes Brans.  

De redactie verzamelt alle stukken, die meestal digitaal worden aangeleverd. Dan 

wordt er één geheel van gemaakt. Dat gaat vaak met passen en meten gepaard; wij 

zijn namelijk gebonden aan een maximum aantal pagina’s. Vervolgens gaan de 

bladzijden op volgorde naar Jaap Slot, die het drukwerk verzorgt en er een mooi 

boekje van maakt. Tot slot zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat het blad bij u in de 

bus komt. Van het Seniorenkompas maken wij ook een PDF-bestand, voor de 

mensen die het blad digitaal toegestuurd krijgen. 

___________________________________________________________________ 
 



KLAVERJASSEN ‘SAENDEN’ 
 
We klaverjassen 1x in de maand op vrijdagmiddag. Alle mensen krijgen met de Kerst 
een aardigheidje en een jaarschema mee, zodat iedereen thuis de agenda kan 
invullen. 
Het is ondertussen een gezellige vaste groep geworden met 10 à 12 tafels. 
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 
prachtig weet te maken. Loes zorgt voor een leuke prijzentafel. 
Met Pasen proberen we ook altijd om er iets feestelijks van te maken, met ook een 
klein presentje en een hartigheidje.  
De kok van Saenden weet ons altijd weer te verrassen met een lekker hapje 
tussendoor, en het restaurantpersoneel weet ons ook altijd weer goed te verzorgen. 
We hebben dan ook allemaal het gevoel dat we meer dan welkom zijn in Saenden. 
Dit alles lukt natuurlijk  alleen maar doordat we in een fantastisch team werken, te 
weten Netty, Nel, Loes en Frieda. 
Als u wilt komen klaverjassen bij ons u bent welkom !!! 
____________________________________________________________ 

 
KLAVERJASSEN PENNEMES  /VERSLAG VAN EEN VRIJWILLIGER 
 
Hier een verslagje van wat ik zoal doe voor de Seniorenvereniging Zaanstreek.  
Zo’n 8 jaar geleden ben ik gevraagd om te helpen achter de bar bij een gezellige dansavond. 
Zo is het begonnen. Daarna werd mij gevraagd of ik de klaverjassers in wilde schrijven op de 
zaterdagmiddag. Dat doe ik nog steeds met een heel gezellig team: Mery Bergers en Olga 
Kopen zorgen om de beurt voor prijsjes, Jan Bergers en ik schrijven om de beurt de 
klaverjassers in op de lijst. Voor de barbezetting zorgen wij om beurten, de muntjes voor de 
consumpties worden door Corry Langver verkocht. 
Daarbij doe ik ook de bingo in de Vuister en de Bovenkruier, samen met Wil Schreuder, 
Truus v.d. Berg en Erna Lubbes. 
Tevens ga ik mee als begeleider in de vakantieweek. 
 
Het is druk maar dankbaar werk, ik hoop het nog lang vol te houden. 
Ieneke van Wijngaarden 
__________________________________________________________________________  

 
BINGO PENNEMES 
 
Aan mij werd gevraagd of ik een stukje over de bingo wilde schrijven. Natuurlijk wilde ik dat. 
Tenslotte draai ik al 15 jaar mee in de verzorging van de bingo. Eerst voor de ANBO en later 
voor de SVZ. We zijn begonnen in de Doorbraak. 7 prijzen per ronde. Ik weet nog wat 
wij toen kochten. Stukje kaas, 2 worsten, net sinaasappelen, fles wijn, advocaat, chocolade 
en iets wat op dat moment in de aanbieding was. 
Dat is nu wel veranderd. Doordat er steeds meer mensen op af kwamen, gingen wij naar een 
grotere locatie. Wijkcentrum Dirk Prins.Dat werd ook weer te klein. Toen verhuisden we naar 
het Pennemes.  Dat is de locatie waar we nog steeds onze bingo houden. 
Samen met Jo hebben we heel wat leuke prijzen op de kop getikt. Inmiddels is Jo 
opgehouden met mij prijzen in te kopen. Maar ze komt mij nog trouw iedere maand halen 
met haar snelle bolide om alle tassen naar het Pennemes te brengen. 
Natuurlijk zijn de prijzen belangrijk met bingo, maar het voornaamste 
is de mensen een gezellige middag te bezorgen. Die gezellige middagen 
worden verzorgd door Ineke en Liesbeth (koffie en thee) en Cees,  
de tafel-en stoelensjouwer. Jo verzorgt de koek en het omroepen van de bingonummers. 
En ik doe de inkoop en het verzorgen van de prijzen. 
Met grote drukte (kerst enz) zijn er nog vele handjes die ons helpen. 
 
Bep Exalto 
 
 
  
.  



 

 

LEZINGEN 

 

In 2019 zijn er door de Seniorenvereniging Zaanstreek 3 interessante lezingen 

georganiseerd in Het Mennistenerf. 

- In februari werd de lezing met het onderwerp ‘Andalusië’ verzorgd door de heer en 

mevrouw Abspoel. Aan de hand van dia’s vertelden zij veel over deze mooie streek in het 

zuiden van Spanje. 

- In oktober was Jolanda Bos aan de beurt. Zij was al enige keren eerder geweest en ook in 

2019 vertelde zij enthousiast over de opgravingen in Egypte.  

Nu was het thema ‘Haardracht en mummies’ waar zij een uitgebreide uitleg over kon geven. 

- In november kwam Petra Kunst iets vertellen over Zweden. 

Ze lieten ons kraanvogels mooie natuur en een bijzonder treinbaan zien die door bergen was 

aangelegd. 

_________________________________________________________________________ 

 

EETCLUB 

Ook in 2019 werden er weer regelmatig dineravonden georganiseerd. Alie van Baak en Erica 

Diel spanden zich daar met veel enthousiasme voor in. Halverwege het jaar moest Alie, 

gedwongen door ziekte, met deze activiteit stoppen. Rietje Out was bereid om zich samen 

met Erica in te zetten voor de Eetclub.  

Ook dit jaar waren het weer gezellige avonden. 

Erica en Rietje hebben ook het kerstdiner voor onze vereniging besproken. Er waren twee 

drukbezochte dineravonden in het Mennistenerf, op 19 en 21 december. De zaal was 

prachtig in kerstsfeer en het geheel werd muzikaal omlijst door een toetsenist/zanger. 

De koks hadden zeer hun best gedaan en de vrijwilligers zorgden ervoor dat al het heerlijks 

werd opgediend. Tevreden en voldaan gingen de gasten naar huis, dankzij de goede zorgen 

van alle medewerkers.  

__________________________________________________________________ 

LEESKRING 

In oktober deelde Else van der Voort het bestuur mede, dat er na 15 jaren in september 
2019 een einde was gekomen aan de Leeskring. Het werd voor de leden, mede gezien de 
leeftijden, steeds lastiger om de kist met boeken op te halen en te retourneren. Ook het 
digitale aanvragen van de boeken was niet ideaal. 

De boekenliefhebbers blijven wel met elkaar in contact, maar dan op een andere wijze. “Het 
is een leuke tijd geweest”, aldus Else. 

Het is jammer dat er een einde is gekomen aan deze Leeskring. Als iemand van onze 
vereniging opnieuw een leesgroep op wil zetten, dan is dat natuurlijk mogelijk. We kunnen in 
het Seniorenkompas en op de website dan een oproep doen voor geïnteresseerden.  

__________________________________________________________________ 

SVZ BILJARTCLUB HET PENNEMES 

We biljarten iedere dinsdagmiddag op het biljart in het Pennemes. 
Ieder lid speelt dan twee partijen. Omdat er slechts een biljart staat is het aantal biljarters 
beperkt. 
Aan het begin van het jaar was het maximum bereikt. Helaas liep na de zomerstop 
het ledental terug door overlijden en ziekte. 
 

 



“LIEF EN LEED” 

 

Dit is een clubje enthousiaste dames, die aandacht geven aan de leuke dingen in uw 

leven, maar ook de verdrietige gebeurtenissen vergeten ze niet. Een kaartje bij ziekte, 

verhuizing of overlijden, maar ook een bloemetje bij een huwelijksjubileum.  

Met Pinksteren krijgen alle 90 plussers een plantje thuisgebracht. 

Wij willen graag met u meeleven, maar…… dat kan alleen als we door de leden ingefluisterd 

of opgebeld worden.  

Doe dat gerust ! We zijn daar blij mee.  

  

Erica Diel coördinator  

 

 

VRIJWILLIGERSDAG 

 

De Seniorenvereniging Zaanstreek is blij met de vrijwilligers, die b.v. helpen bij het 

begeleiden van de diverse activiteiten en die het Senioren Kompas rondbrengen. 

Daarom wordt er een keer per jaar een vrijwilligersdag georganiseerd om deze mensen te 

bedanken. 

Op 12 september 2019 vertrok de bus met de groep + de partners richting Almelo voor een 

bezoek aan het daar gevestigde Bolletjemuseum en de daarbij behorende winkel. 

Na de koffie met een heerlijk versierde beschuitbol kregen we in twee groepen een 

rondleiding door het museum en de winkel. Voor velen waren dat nostalgische 

herinneringen. 

Hierna vertrokken we om via een mooie route in Holten aan te komen waar in restaurant  

‘Het Bonte Paard’ een Sallandse koffietafel klaar stond. 

Na de uitgebreide lunch reed de chauffeur via een prachtige weg over de Holterberg, door 

bossen en langs de heide, richting Vriezenveen waar het kachelmuseum werd bezocht. 

Hier stonden kachels en verwarmingsapparaten uit lang vervlogen tijden. 

Na dit alles bezichtigd te hebben vertrok de bus weer richting Zaandam waar de dag met een 

heerlijk diner in het Mennistenerf werd afgesloten. 

 

Een vrijwilliger die van de dag genoten heeft. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VERSLAG VAN DE WEEKVAKANTIE NAAR VALKENBURG 

 

Het was weer een geslaagde week. Gelukkig was het mooi weer, dat was fijn op de 

geplande uitstapjes. Ook de avonden waren goed geslaagd. Na 20 jaar is de tijd 

aangebroken om het stokje over te dragen. Ik wens mijn opvolger(s) net zo’n fijne tijd als 

ik die heb gehad. 

Erica Klarenbeek 

Van de organisatoren 2020 en verder 

Onze vakantiereis in 2019 naar Valkenburg was een succes. We hebben veel gezien, 

leuke middagtochten gemaakt en veel gelachen. Daar doe je het voor! 

Het was voor Erica Klarenbeek de laatste keer dat ze het organiseerde; ook was het de 

laatste keer van Alie van Baak. Deze dames waren goud waard voor de 

Seniorenvereniging!   

Nu willen wij, Ineke en Jaap, de organisatie overnemen. Wij hebben wat tijd nodig om erin 

te komen en vragen hiervoor uw begrip. Het is ons, ondanks het korte tijdsbestek, toch 

gelukt om een vakantieweek te plannen voor 2020. Wij gaan van van 10 augustus tot 14 

augustus op veler verzoek naar Vledder, Hotel Brinkzicht. Wij hopen dat er weer veel 

mensen meegaan. Als het net zo leuk wordt als in Valkenburg dan gaan wij ervoor. 

Ineke van Wijngaarden en Jaap Gruijs. 

  



VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

In 2019 werd er door de bestuursleden 1 keer per maand vergaderd. 

We bespreken dan agendapunten over en van de vereniging en we behandelen de post. 

Ook worden daar plannen gemaakt om  dingen te organiseren  voor onze leden. 

Daarvoor nodigen we ook aanbieders van activiteiten uit. 

 

Het was voor het bestuur een jaar met ups en downs. 

Nico Roels, onze penningmeester, legde zijn bestuursfunctie neer. Waarna Frans den Boer, 

die al de ledenadministratie verzorgde, bereid was om ook de financiële administratie van de 

vereniging op zich te nemen. 

Helaas is er ook nog steeds geen vervanger gevonden voor het bestuurslid Marys Clarisse. 

Ook zij heeft in 2019 haar functie opgezegd. 

Het bestuur heeft nog steeds geen secretaris. De werkzaamheden daarvoor worden (tijdelijk) 

waargenomen door onze notuliste Tonny Froom, waar we natuurlijk blij mee zijn. 

 

Halverwege het jaar werd ons bestuurslid Alie van Baak ziek. 

Hierdoor moest zij al haar werkzaamheden voor het bestuur en onze vereniging neerleggen. 

Gelukkig hebben we Rietje Out bereid gevonden om met Erica Diel te gaan samenwerken 

voor de Eetclub. 

Vera van de Berg heeft op zich genomen om de busreis naar Kloostermode te organiseren 

en te begeleiden. 

Ineke van Wijngaarden en Jaap Gruijs hebben te kennen gegeven, dat zij samen de 

midweekreis voor ons en u willen organiseren. 

 

Zoals u zult begrijpen zijn wij op zoek naar mensen, die het bestuur komen versterken. 

Dit is zeker noodzakelijk omdat we op een goede en leuke manier activiteiten voor u  willen 

blijven organiseren en begeleiden. 

 

Het bestuur wil ook namens alle leden van de seniorenvereniging. 

Alle vrijwilligers van onze vereniging die zich inzetten voor onze vereniging daarvoor 

bedanken. Zonder u kunnen wij onze activiteiten niet realiseren. 

 

Het bestuur 

 

  


