JAARVERSLAG 2020
VOORWOORD
Beste leden,
De jaarvergadering van de SVZ wordt gewoonlijk in maart gehouden.
In deze jaarvergadering worden de diverse stukken van het bestuur van de SVZ door de leden
besproken en (hopelijk) goedgekeurd.
Ook kunnen de leden kritiek uiten, voorstellen doen of nieuwe ideeën inbrengen.
Door de corona zijn we gedwongen het dit jaar, in 2021, met betrekking tot het jaar 2020 anders
te doen.
Het bestuur van de SVZ heeft daarom besloten om het in 2021 als volgt aan te pakken:
Verslagen en overzichten werden in april en mei opgesteld en verzameld. Dit betreft de
volgende stukken:
• Voorwoord.
• Verslag: kascommissie inclusief goedkeuring 2020/ Financieel boekjaar 2020
• Notulen: 6 augustus 2020/ Ledenadministratie.
• Jaarverslag: Belastinghulp/Website/Hulp aan huis/ Redactie Senioren Kompas
• Verslag: Activiteitencommissie/ Lief en Leed
U kunt op de samenvattingen die wij hierbij publiceren reageren en is er de mogelijkheid om de
financiële stukken hierover later in te zien.
Het bestuur van de SVZ handelt reacties vóór 1 september af.
Het bestuur van de SVZ gaat uit van volledige décharge van de leden indien er geen bezwaren
zijn ingestuurd.
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Financieel verslag
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Verslag ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek, 6 augustus 2020
Aanwezig:
Bestuur:
Afwezig:
Verslag:

11 Leden
H.de Jonge, F.den Boer, A.Brans-Filius
Frieda Prins en anderen (met bericht)
A.P.Froom-Huiskens

1.Opening en vaststellen van de agenda
Voorzitter Henk de Jonge opent de vergadering, die deze keer in Buurtcentrum
‘De Vuister’ in Koog a/d Zaan wordt gehouden.
De ledenvergadering, die eerst gepland stond voor 20 maart jl. moest destijds worden afgelast vanwege
de perikelen rondom het coronavirus.
Vervolgens vraagt Henk 1 minuut stilte voor degenen, die het afgelopen jaar zijn overleden.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en deze wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Henk deelt mede, dat Alie van Baak nog steeds ziek is en dat zij ook geen deel meer uitmaakt van het
bestuur van de vereniging.
3. Verslag van de ledenvergadering van 15 maart 2019
Punt 5: Gezegd wordt, dat het kerstdiner in 2019 geweldig was.
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
4. Vacatures in het bestuur
Henk deelt mede, dat ondanks herhaalde oproepen, zich nog steeds geen nieuwe kandidaten hebben
gemeld voor een functie in het bestuur.
De bestuursleden en ook de notulist hebben momenteel dan ook dubbele taken.
Agnes zegt, dat zij druk bezig is met het maken van het Senioren Kompas en de werkzaamheden voor de
site van de vereniging. De dames M.Hollander en J.van Spanje bieden aan om Agnes bij toerbeurt te
helpen met de teksten voor in het blad.
Frans is niet alleen penningmeester maar beheert ook de ledenadministratie en regelt eveneens andere
zaken.
Frieda Prins, die zich recent bij het bestuur heeft aangesloten coördineert nu de bingo en het
klaverjassen. Zij organiseert tevens de binnenlandse- en buitenlandse reis voor 2021.
5. Verslag van de kascommissie/ 5a. Nieuwe samenstelling kascommissie 2020
In een schriftelijke verklaring laten de dames, M. Hollander en V.van der Berg, beiden lid van de
kascommissie, weten dat zij op 16 januari 2020 de financiële gegevens van de Senioren-vereniging
Zaanstreek over het boekjaar 2019 hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.
Penningmeester Frans den Boer wordt decharge verleend voor zijn werk.
Mevrouw V.van den Berg treedt af. Het reservelid de heer J.Engel vormt samen met mevrouw
M.Hollander de nieuwe kascommissie voor 2020.
Als reservelid meldt zich de heer H.Lansbergen.
6. Financiën
Frans geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening 2019. Hij legt uit, dat het niet de bedoeling is
om geld over te houden aan activiteiten, maar b.v. bij de busreizen is dit wel gebeurd.
· Bij bingo en klaverjassen is de zaalhuur aan de hoge kant. In de Bovenkruier wordt geen zaalhuur
betaald, hier vindt de verrekening op een andere manier plaats.
In 2020 zal Frieda de inkomsten en uitgaven bij zowel de bingo als het klaverjassen nader gaan bekijken.
Jetty van Spanje merkt op, dat de sporthal in de Edamstraat (Westerwatering) die van de Gemeente is,
momenteel niet gebruikt wordt. Er is een grote kantine waar de SvZ misschien activiteiten kan
organiseren.
· De post ‘Betaling kerstdiner 2018’ betreft het bedrag, dat in 2018 is ontvangen en nog door Nico is
geboekt. In 2019 is het geld door Frans aan het Mennistenerf overgemaakt.
Frans legt uit, dat de leden € 25,00 betalen voor het kerstdiner. De SvZ legt er per persoon een bedrag
van € 5,00 bij en aan het Mennistenerf wordt € 30,00 p.p. overgemaakt.
· Reservering van het bedrag, groot € 500,00 ter vervanging van apparatuur.
Het betreft hier de printer die al 10 jaar oud is.
· In 2023 bestaat de SvZ 10 jaar. Hiervoor staat een reservering van € 500,00 in de boeken.
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6a. Voorstel contributieverhoging
Het bestuur stelt de volgende contributieverhoging per 1 januari 2021 voor: Leden van
€ 18,50 naar € 20,00 en partnerleden van € 16,00 naar € 17,50.
De aanwezige leden merken op, dat op de bankrekening van de SvZ een hoog bedrag staat en dat het op
dit moment niet gewenst is om een verhoging door te voeren.
Vanwege het coronavirus zijn er ook weinig activiteiten geweest.
Na een stemming wordt het voorstel afgewezen en doorgeschoven naar 1 januari 2022.
7. Jaarverslagen
Eetclub: Gevraagd wordt of er ook eens gegeten kan worden in het restaurant van
Van der Valk in Oostzaan. Het bestuur zal dit bekijken, maar denkt dat mede door de vervoersproblemen
dit een probleem kan zijn.
Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2019:
Er is wat onduidelijkheid over voor wie het aangifteformulier kan worden ingevuld.
De bovengrens wordt niet aangegeven en wat wordt verstaan onder vermogend?
Henk zegt, dat in eerste instantie deze service alleen voor AOW-ers was bedoeld.
8. Van de bestuurstafel
Henk deelt mede, dat het bestuur blij is met de vrijwilligers, die b.v. helpen bij het begeleiden van de
diverse activiteiten en die het Senioren Kompas rondbrengen.
Om deze mensen hiervoor te bedanken wordt 1 keer per jaar een vrijwilligersdag gehouden.
9. Rondvraag
· De heer Lansbergen zegt, dat de nieuwjaarsreceptie 2019 veel te druk was. Het bestuur is het met hem
eens. Sandra is een geliefde zangeres waar veel mensen voor komen.
De FBI-band, die voor 2020 was gecontracteerd, vonden velen niet echt een succes.
De muziek was te hard en er kon bijna niet gedanst worden.
· Om meer leden te krijgen vraagt de heer Oostdijk of het een suggestie is om b.v. 30 exemplaren van het
Senioren Kompas extra te drukken en deze rond te delen op plekken waar veel senioren bij elkaar komen.
Frans zal dit met hem verder bespreken.
Een voorstel om een nieuw lid 1 jaar geen contributie te laten betalen, wordt afgewezen.
Verder zijn er geen punten te bespreken en Henk sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid.
________________________________________________________________________________
Verslag ledenadministratie
Voor het correct verwerken van de gegevens van de leden ben ik geheel afhankelijk van de juistheid van de
gegevens, die door de leden aan mij worden doorgegeven.
Het betreft hier niet alleen de nieuwe inschrijvingen, doch ook de mutaties in de reeds bekende
administratie.
Onderstaand het mutatieverslag van onze leden:
Het ledenaantal was bij de start van 2020: 879 leden.
Aantal nieuwe leden in 2020: 26
Aantal leden, dat in 2020 is uitgeschreven: 109
Het ledenaantal per 31-12-2020: 796
De ledenadministratie zorgt er o.a. ook voor, dat er om de 2 maanden een recente lijst is voor de bezorging
van ons Senioren Kompas.
In de jaarvergadering van 2019 is er gestemd over de verhoging van de ledenbijdrage.
Deze kreeg destijds geen bijval en is toen weggestemd.
In 2020 werden vanaf maart alle activiteiten door corona afgelast.
Het bestuur begreep dat leden iets anders verwachten van hun lidmaatschap van SVZ.
Daarom werd besloten om de contributie voor 2021 eenmalig te verlagen van € 18.50 naar € 10.
Voor een partner werd dat bedrag eenmalig verlaagd van € 16 naar € 10.
Nu het bestuur besloten heeft om ons Senioren Kompas niet meer zelf te printen, maar dit uit te besteden
bij een drukkerij, wordt de ledenbijdrage voor 2022 aangepast. De jaarlijkse contributie gaat van € 18,50
naar € 20,00. De partnerbijdrage blijft € 16,00Met deze geringe verhoging kunnen wij een deel van de
meerkosten van het drukwerk betalen.
Frans den Boer

4

Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2020
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 2020 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 2020 ongeveer 600 alleenstaanden en mensen met een fiscale partner
kunnen helpen met hun belastingaangifte over 2019 en tevens aanvraag of wijziging zorg -en/of
huurtoeslag over 2020. 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.
In 2020 waren er een 7 tal belastinginvullers voor u beschikbaar. De invullers voor hulp bij
belastingaangifte waren: Jetty van Spanje (coördinator), Chiem Oostdijk, Frieda Prins, Jaap Slot, Wim
Timmerman, Nel van Eldert en Marian Hollander.

___________________________________________________________________________
Website
Op onze website kon u 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 dat 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 krijgen af en toe een flyer via de mail, om u te informeren
over activiteiten die wij organiseren. Dit jaar echter hebben we door de Corona problemen, geen extra
informatie via de flyer verstuurd.
Agnes Brans Filius
Hulp aan huis
Ook dit jaar kon er weer gebeld worden, voor hulp met de PC iPad en de tablet.
Hier is nog altijd behoefte aan.
Verschillende mensen heb ik weer thuis kunnen helpen.
Soms komt er echter ook een vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven.
Dat is vaak het geval bij vragen van technische aard.
Agnes Brans Filius
__________________________________________________________________________
Redactie het Senioren kompas
Ook in het jaar 2020 kreeg u iedere twee maanden het Seniorenkompas, op papier of per e-mail.
83 % wordt in de bus bezorgd, inclusief 10% partner leden.
6% per e-mail, ( groei geprognotiseerd op termijn.)
0,5 % per post.
De redactie bestond in 2020 uit Agnes Brans. Zij werd in het begin van het jaar bijgestaan door Frans
den Boer en deze taak is later door Marian Hollander overgenomen. Zij doen iedere twee maanden hun
best om het Senioren Kompas gezellig en interessant voor u te maken.
Zeker in deze Corana tijd was het belangrijk om de stukken die anders over de activiteiten gaan nu te
vervangen door, waar we hopen, artikelen die u ook met plezier heeft gelezen.
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 de drukkers. Die het
drukwerk verzorgen en er een mooi boekje van maken. Tot slot zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat het
blad bij u in de bus komt.
Van het Senioren Kompas maken wij ook een Pdf-bestand, voor de mensen die het blad digitaal
toegestuurd krijgen.
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Verslag van de Activiteiten Commissie.
In 2020 was het door de corona perikelen, niet mogelijk geweest veel activiteiten te organiseren.
Op 4 en 18 februari heeft de heer Hans Bonekamp nog een rondleiding gegeven door de
Oostzijderkerk. Beide keren konden ca. 10 mensen hieraan deelnemen.
Inzake de cursus van de heer Geert van Boxtel werden helaas de laatste 2 middagen door de
corona afgelast.
Wat busreizen betreft, kon helaas de busreis die op 23 april zou plaatsvinden (georganiseerd
door de heer Geert van Boxtel) niet doorgaan.
Het mode-uitje naar Van der Kloostermode kon eveneens niet plaats vinden. (Het staat nu voor
22 september 2021 op het programma).
Voor de geplande weekreis naar Vledder van 10 tot 14 augustus was al te weinig animo
waardoor deze moest worden geannuleerd. Deze had – vanwege de corona restricties – toch al
niet kunnen doorgaan.
(Ter informatie: Voor 2021 zijn een vierdaagse reis naar Clervaux/Luxemburg en een vijfdaagse
reis naar Made gepland. Voor beide reizen kunt u zich nog opgeven).
Ook de bingo en klaverjasactiviteiten moesten in de laatste 3 kwartalen van 2020 worden
stopgezet. Hopelijk kunnen deze in de zomer – na versoepeling van de corona restricties – weer
worden opgepakt.
Wat wel door kon gaan voor de tweede lockdown een feit was. Is de vrijwilligersdag.
Onze vrijwilligers hadden een heel fijne dag, naar Urk en de Weerribben.

Verslag Lief en leed
Het was een lange, saaie tijd de winter en de Corona.
Lief en Leed had niets te doen, behalve misschien Ina, die de verjaardagskaarten schreef, dat
ging gewoon door. Een leuke onderbreking was de plantjes rond te brengen aan de 90 jarigen.
Dit keer geen orchideeën , maar wel witte begonia’s. We kregen dankbare en leuke reacties
hierop !
Vergaderingen in het afgelopen jaar organiseren, vanwege de Corona, was uitgesloten.
We gaan dus proberen om de draad weer op te pakken. We hopen dat Else, na veel
tegenslagen weer mee kan gaan doen en dat ook Trees weer afgehaald kan worden door deze
of gene. Dus vol goede moed weer verder.
We hopen dat u ons informatie geeft over leuke en minder leuke dingen van onze SVZ leden.
Alvast bedankt daarvoor.
Mevrouw Erica Diel-van Bronckhorst telefoon nummer 075 6167993
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