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Agenda Ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek 

d.d. 18 maart 2023 aanvang 14.00 uur in het Mennistenerf, 

H. Gerhardstraat 77, Zaandam. 

 

 

A G E N D A. 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Vacature van voorzitter in het bestuur. 

 

4. Verslag Kascommissie. 

 

5. Ter besluit: Vaststelling kascommissie 2023. 

 

6. Ter besluit: Vaststelling nieuwe bestuursleden. 

 

7. Financiën. 

 

8. Jaarverslag.  

 

9. Van de bestuurstafel. 

 

10. Rondvraag. 

 

11. Sluiting. 

 

(heeft iedereen de lijst getekend?) 

 

  



 



Verslag van de vakantieweek naar Ootmarsum. 

Zaterdag, 9 juli jl. de reis naar Ootmarsum, een mooie kleine stad in Twente, kon beginnen.  

Het was erg jammer, dat Frieda Prins deze weekreis niet kon begeleiden. Een knieoperatie, 

die goed verlopen was, maar waar veel complicaties bijkwamen, was de oorzaak.  

Yvonne en Tonny hebben de taken van Frieda overgenomen. Nadat de koffers en de vele 

rollators door de behulpzame chauffeur Gerrit waren ingeladen ging de rit naar Giethoorn. 

Voordat we daar een mooie vaartocht door de Weerribben maakten werd er eerst geluncht. 

Het was de eerste van de vele heerlijke lunches die we, óf in het hotel óf in een restaurant 

onderweg zouden nuttigen.  

Na de tocht op het water gingen we op weg naar ons hotel in Ootmarsum. Het Stadshotel 

aldaar, waar we werden ontvangen door de aardige eigenaren Tineke en Ronald Bults. 

Nadat iedereen zijn of haar kamer had bekeken volgde het uitstekende 3- gangen diner.       

6 Avonden kregen we de meest verrukkelijke gerechten voorgeschoteld. De weegschaal 

maar even vergeten, overdag hadden we toch genoeg beweging! Op zondag ging de 

bustocht naar Emsflower in Emsbüren, even over de grens in Duitsland. We zouden er heel 

veel plantjes in alle stadia van de groei te zien krijgen Het was jammer dat de transporten in 

het weekend stil lagen en er geen bedrijvigheid was. Wél was er een mooie tropische 

vlindertuin waar de vlinders, zondag of niet, lustig rondfladderden.  

De volgende dag ’s morgens naar Bad Bentheim. Een kuuroord met een mooi kasteel, dat 

hoog boven de stad ligt. Helaas was het voor haast iedereen te stijl om naar boven te lopen. 

In het centrum waren nog veel winkels gesloten maar, niet getreurd, de Konditorei was wél 

geopend. Met Kaffee en Torte vloog de tijd voorbij en was het weer tijd om terug naar 

Ootmarsum te gaan. Daar bezochten we in de middag het Educatorium een ander woord 

voor schoolmuseum. We gingen terug in de tijd en kregen les van een ‘strenge’ meester in 

een klaslokaal, ingericht in de stijvan onze jeugd. Zo ging het vroeger, maar dat was echt zo 

slecht nog niet. Integendeel.  

Dinsdagochtend reed Gerrit ons via een mooie weg door het Twentse landschap naar de 

grote indrukwekkende synagoge in Enschede. Een zeer interessante rondleiding leerde ons 

veel over het Joodse geloof met de daarbij behorende gebruiken. Na de lunch, ja, deze kon 

natuurlijk niet worden overgeslagen, ging de rit naar het Landgoed Kaamps in Deurningen. 

Daar kregen we te horen hoe de meer dan 200 koeien verzorgd en ‘vertroeteld’ werden in de 

stallen en in de weide. Vervolgens konden wij zien hoe kazen, gemaakt van de koemelk, in 

pekelbaden werden gedompeld. De daarna getoonde film maakte ons helemaal wegwijs in 

de wereld van de kaasindustrie.  

Voor woensdag stond een bezoek aan het landgoed Singraven nabij Denekamp op het 

programma. Een statig huis omringd door mooie tuinen. In de rondleiding hoorden wij veel 

over de laatste particuliere bewoner, de heer Willem F.J. Laan, oorspronkelijk afkomstig uit 

de Zaanstreek. Hij heeft ervoor gezorgd, dat de prachtige stijlkamers, ingericht met 

bijzondere objecten, in de huidige staat bewaard zullen blijven. Een bezoek aan zo’n 

indrukwekkend landhuis hoort in stijl afgesloten te worden, nietwaar? Door de tuinen liepen 

we naar het restaurant bij de watermolen waar een heerlijke high tea op ons wachtte.  



Ha fijn, donderdagochtend hadden we tijd om Ootmarsum te verkennen. Het stadje heeft 

leuke straatjes en er was een kleine markt. In de middag wandelden wij naar het 

Openluchtmuseum om daar het Twente van vroeger te bekijken. In een mooi park staat een 

aantal authentieke gebouwen. ’s Avonds wachtte er nog een optreden van de Ootmarsumse 

boerendansers. Heerlijk, het geluid van de stampende klompen en de accordeonmuziek. Er 

waren trouwens nog 3 avonden met ‘vertier’.  

Zo konden de leden van onze groep ook zelf met de voetjes van de vloer. Onder begeleiding 

van de klanken van een zanger ging menigeen de dansvloer op of liep enthousiast in de 

polonaise mee. De volgende dag ving ik in de bus wel enige woorden van “spierpijn” en 

“stijf” op. Ook was er een avond met bingo, strak geleid door de hoteleigenaresse en een 

avond met Oud Hollandse spelletjes. Bekende en ‘vreemde’ minder bekende. Wel leuk. 

Niemand heeft zich dus zowel overdag als ’s avonds hoeven te vervelen.  

Zo kwam de laatste dag. Natuurlijk moet ik ook vermelden, dat een mevrouw midden in de 

week corona heeft gekregen en samen met haar kamergenote in quarantaine moest blijven. 

Op de ochtend van vertrek bleken nog twee dames corona te hebben. De ‘patiënten’ 

konden, in verband met voorschriften, niet met de bus mee terug naar huis en zijn door 

familieleden met de auto opgehaald.  

Heel vervelend was, dat in de dagen na de vakantie nog enige mensen corona bleken te 

hebben. Laat ik niet in mineur eindigen, maar nog de laatste dag van de vakantie 

beschrijven.  

Na het ontbijt namen we afscheid van Tineke en Ronald. Onze chauffeur maakte voor de 

laatste keer een mooie rit door het oosten van het land en zette ons af bij een restaurant 

voor, jawel, de lunch. Vervolgens naar Apeldoorn voor een bezoek aan Paleis Het Loo met 

de gereconstrueerde baroktuinen.  

Daarna gingen voor de laatste keer de rollators de bus in en reden we naar Biddinghuizen 

voor het afscheidsdiner. Om ongeveer 19.30 uur waren we weer in Zaandam terug. Het is 

misschien een lang verslag geworden, maar het was ook een zeer bijzondere, zeer 

gevarieerde week met een gezellige groep mensen.  

Tonny Froom-Huiskens 

Eetclub. 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal keer kunnen genieten  van het diner in het 
Mennistenerf. In de zomer werden we verrast met een gezellige barbeque-maaltijd en als 
jaarafsluiting met een smakelijk en goedverzorgd 
Kerstdiner.  
 
In het nieuwe jaar veranderd er wel iets met betrekking van de betaling van de diners. . 
Deze moet niet meer aan onze penningmeester worden overgemaakt, maar in het vervolg  
wordt er na het diner betaald aan het Mennistenerf zelf. 
 
Tot ziens bij de diners, 
 
Rietje  Out 

 



Ledenadministratie 

Frans den Boer heeft op 31 december 2022 de ledenadministratie overgedragen aan mij, 

Wil Servaas. Onze vereniging bestond op 31 december 2022 uit 683 leden. 

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 voor automatische incasso afgegeven, door de overige leden wordt 

de ledenbijdrage zelf overgemaakt naar onze bankrekening. 

Het jaarlijks laten drukken van nieuwe ledenpassen. 

Het om de 2 maanden aanmaken van de juiste lijsten om ons Senioren Kompas bij u te 

kunnen bezorgen. Deze lijsten gaan naar Agnes Laan; zij zorgt ervoor dat het juiste aantal 

Senioren Kompassen bij de bezorgers komt. 

Dank aan deze vrijwilligers die elke 2 maanden het Senioren Kompas bij u in de bus gooien. 

Wil Servaas 

_________________________________________________________________________ 

Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2022. 

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

zoals ANBO, PCOB, UNIE KBO, en de SENIOREN VERENIGING ZAANSTREEK.         

Onze leden helpen wij o.a. via de methode die wij bij de bovenstaande bonden leren en via 

de lezingen van de belastingdienst, mits u zich heeft aangemeld als lid bij de 

ledenadministratie en dat kan aantonen. 

Ook in 2022 hebben de belastinginvullers deelgenomen aan een opfriscursus van de 

belastingdienst om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en te blijven.             

Wij hebben samen in 2022  ongeveer 600 alleenstaanden en mensen met een fiscale 

partner kunnen helpen met hun belastingaangifte over 2021. Het hoeft geen betoog dat wij 

dat graag voor u hebben gedaan. 

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 andere wijze doen, hun belastingaangifte te laten verzorgen door een van de 

onderstaande belastinginvullers van de Commissie Belangenbehartiging. 

Er waren in 2022 7 belastinginvullers voor u beschikbaar. De invullers voor hulp bij de 

belastingaangifte 2022 en zorg- en/of huurtoeslag 2023 zijn; Jetty van Spanje (coördinator), 

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

Hollander. Zij staan met hun telefoonnummer op de achterzijde van het voorblad,  

Senioren Kompas, Seniorenvereniging Zaanstreek. 

Namens alle belastinginvullers, Jetty van Spanje. 



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. Soms om u te herinneren aan een activiteit  
of om u te informeren over iets wat niet meer mee kon in het Senioren Kompas. 
 
Agnes Brans Filius 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Hulp aan huis 
 
Ook dit jaar kon er weer gebeld worden, 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 het antwoord op schuldig moet blijven. 
Dat is vaak het geval bij vragen van technische aard. 
 
Agnes Brans Filius   
___________________________________________________________________ 

 

 
Het Senioren Kompas 
 
Ook in het jaar 2022 kreeg u iedere twee maanden het seniorenkompas, op papier of per    
e-mail.  
Er wordt hard gewerkt om het kompas gezellig en interessant voor u te maken. 
De redactie verzamelt alle stukken, die meestal digitaal worden aangeleverd.  
Van de copy en de informatie van onze seniorenvereniging wordt een geheel 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 drukker. 
 
De ledenadministrateur maakt de verzendlijst per wijk.  
Tot slot zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat het blad bij u in de bus komt.  
 
Van het Senioren Kompas wordt ook een PDF-bestand gemaakt, dit voor de mensen die  
het blad digitaal toegestuurd krijgen. 
 
Agnes Brans Filius 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.senzaan.nl/


Klaverjassen in Buurthuis Dirk Prins. 
 
Hier  even een klein stukje over het klaverjassen in DIRK PRINS, we zijn nu bijna drie 
maanden bezig in Dirk Prins om een gezellige klaverjasmiddag op te zetten. 
 
Helaas komen er maar 12 mensen; om te kaarten mogen wel wat meer mensen komen. 
We streven om toch naar zes à zeven tafeltjes te gaan.  
We hebben een heel gezellig clubje die er bijna iedere week bij zijn, dus mensen kom naar 
Dirk Prins om drie vrijdag middagen te klaverjassen. 
 
De eerste vrijdagmiddag van de maand is er geen klaverjassen, maar de drie erna wel. 
Het klaverjassen begint om 13.45 uur. Ik hoop u de eerstvolgende vrijdag te ontmoeten, u 
wordt met open armen ontvangen voor een gezellige kaartmiddag. 
 
Tot ziens in Dirk Prins  
 
Het kaart team 
Ineke en Hans  

 

 

Bingo in Buurthuis De Vuister. 
  
We zijn weer begonnen om iedere eerste vrijdag van de maand een bingo te draaien 
in Buurthuis de Vuister. 
We doen dit al ongeveer vijf à zes jaar met heel veel plezier.  
 
Eerst had ik assistentie van Wil Schreuder wat heel erg gezellig was maar zij is er 
van het najaar helaas mee gestopt. Een paar keer alleen gedaan maar met twee 
man is het toch gezelliger. 
Ik heb nu assistentie van Netty Vet,ik ken Netty al heel lang, zij had ook nog mee- 
gewerkt met Frieda in Saenden bij het klaverjassend dus voor een heleboel een 
oude bekende, welkom Netty.  
 
Maar even over de bingo we zijn de eerste vrijdag van de maand te vinden in 
Buurthuis de Vuister en we beginnen om half twee tot ongeveer half vier. 
We spelen vier ronden op een middag en we hebben na twee ronden pauze. 
De plankjes zijn te koop voor leden voor €3= en €4= voor niet leden. 
 
Netty en ik zorgen voor de prijzen en hopen u een gezellige middag aan te bieden 
Ik hoop tot ziens, 
 
Groetjes van ons, Netty en Ineke. 
            
   
 
 

 

 
 



“Lief en Leed” 
  
Even een overzichtje wat Lief en Leed zo al doet: 
  
Alle leden van 90 jaar en ouder krijgen een verjaardagskaart; wanneer iemand een 
ongeval(letje) heeft gehad bv. bij gladheid, thuis of in het verkeer, bij een ziekenhuis- 
opname, bij overlijden van de partner en/of behoefte heeft aan een opbeurend gesprek, bel 
ik diegene  op voor een gesprek, ga op bezoek als er behoefte aan is of stuur een 
bloemetje, dit wordt natuurlijk incidenteel bekeken. Dit kan natuurlijk alleen goed gaan als 
familie en/of vrienden,cq buren hier melding van doen aan de vereniging. 
  
Ook honderd-jarigen worden bezocht met een mooi boeket. 
Verder wordt er met Pinksteren een bloemetje persoonlijk bezorgd door een klein team (4 
personen)  hetgeen een punt tot overweging is omdat dit aantal zeer summier is m.b.t. het 
aantal te bezorgen bloemetjes en we de mensen (ook weer van 90 jaar en ouder) willen 
blijven bezoeken en al die blijde gezichten zien! 
  
Bij een bezoekje krijg ik hulp van Jannie Rijks, de kaarten doe  ik alleen en ook de 
telefoontjes, omdat het zo overzichtelijker is; het enige probleem is dat een jarige soms de 
kaart een dag eerder of later krijgt, omdat ik 3 km verwijderd woon van de eerste de beste 
brievenbus (Wijderwormer). 
  
 “Lief en Leed”, een onmisbaar onderdeel van Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 
Ina van Calcar. 

_________________________________________________________________ 

Vrijwilligersdag 2022 

Het bestuur is blij met de vrijwilligers, die er mede voor zorgen, dat de vereniging kan  
blijven voortbestaan. 
Om hen te bedanken stond er ook in 2022 weer een vrijwilligersdag op het programma. 
Op donderdag, 13 oktober 2022 bracht de chauffeur van de Fa.Hellingman ons naar  
Haarzuilens voor de koffie of thee met een gebakje.    
Het restaurant lag aan een sfeervol plein waar de bomen mooie herfstkleuren hadden.   
Vervolgens ging de rit naar Leerdam, de glasstad van Nederland in de provincie Utrecht. 
Hier gingen we aan boord van een mooi schip voor een vaartocht over de rivier de Linge. 
Tijdens het varen werd er een heerlijke, uitgebreide lunch geserveerd. 
Ondanks het helaas wat druilerige weer was er toch veel mooi natuurschoon te zien langs 
de rivieroevers. 
Een aantal mensen ging op het dek hiervan genieten en anderen bleven binnen om dit  
alles vanachter de ramen te bekijken of om gezellig bij te praten. 
Na de rondvaart bezochten we de wereldberoemde glasblazerij van Leerdam. 
Hier werd een demonstratie glasblazen gegeven met duidelijke uitleg.            
Het was interessant om te zien hoe de glasblazers van heet vloeibaar glas de meest 
uiteenlopende kunst- en designobjecten maken. 
Na dit alles aanschouwd te hebben was er nog wat tijd over om de binnenstad van Leerdam 
te verkennen. 
Op het afgesproken tijdstip stond de bus weer klaar om ons terug naar Zaandam te brengen. 
Het was een mooie dag, die als blijk van waardering voor de vrijwilligers was georganiseerd. 
 
Tonny Froom-Huiskens 
  



Van de bestuurstafel. 

In 2022 werd er, zoals gewoonlijk, door de bestuursleden 1 keer per maand vergaderd. 
Niet alleen zijn de vaste agendapunten besproken, ook werden er plannen gemaakt voor de 
te organiseren activiteiten. 
In de tweede helft van het afgelopen jaar moesten er echter ook extra vergaderingen worden 
belegd. 
Reden hiervan was, dat onze penningmeester, tevens ledenadministrateur, Frans den Boer, 
had aangegeven, dat hij zijn functie per 1 oktober 2022 neer zou leggen. 
Paniek alom; het bestuur zou uit nog minder mensen gaan bestaan en waar zou zo snel 
mogelijk een opvolger voor Frans worden gevonden. 
Wil Servaas had zich gelukkig al bereid verklaard om de ledenadministratie van hem over te 
nemen. 
 
Vervolgens werden er advertenties geplaatst en oproepen gedaan in het Senioren Kompas. 
Er reageerden 2 geïnteresseerden in de functie, doch uiteindelijk was alles zonder resultaat. 
Omdat opheffen van de vereniging dreigde werd een ledenvergadering uitgeschreven. 
Tot grote opluchting gaven zich 3 dames op om het bestuur te komen versterken, te weten 
Ineke van Wijngaarden, Corry Meiling en Aukje Huijsman. 
Yvonne van der Zon verruilde de functie van secretaris voor die van penningmeester. 
Agnes Brans (Senioren Kompas/website) en Tonny Froom (notulist) bleven op hun post. 
Zo ontstond er weer een geheel nieuw bestuur. 
Een uitvoerig verslag hiervan heeft eveneens in het Senioren Kompas gestaan. 
 
Het bestuur wil ook gelijk alle vrijwilligers bedanken, die zich in 2022 hebben ingezet voor de 
vereniging. 
De belastingadviseurs, de activiteitenbegeleiders en de bezorgers van het Senioren Kompas 
zorgen ervoor, dat de SvZ een bloeiende vereniging is en kan blijven. 
 
Namens het bestuur, 
Tonny Froom-Huiskens. 


