
1 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ASVA, gehouden op donderdag 7 
november 2019 in de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16 te Alphen aan den Rijn, aanvang 
14:00 uur. 

Aanwezig: Peter Dobbe, voorzitter; Nel Jansen, secretaris, Wilma Helder, penningmeester; Peter van 
Leeuwen, ledenadministrateur; Stella Haasjes, activiteiten/lief & leed; Luuk Middelburg, 
redacteur/webmaster; Pauline Clark, activiteiten. 

Notulist: Pauline Clark 

Van de leden waren er 44 personen aanwezig. Van 13 leden hebben wij bericht van verhindering 
ontvangen.  

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

Mededelingen 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de rechtszaak die tegen ons was aangespannen door 
de Hollandse Hoogte betreffende een door ons op onze website geplaatste foto. Uiteindelijk is een 
schikking aanvaard ter hoogte van € 950,00 hetgeen is afgeboekt op ons eigen vermogen. De 
heer Van Wijk vraagt waarom niet verder geprocedeerd was. De voorzitter antwoordt, dat dit heel 
erg kostbaar zou gaan worden. Hij geeft enige uitleg over de rechten die op foto’s zitten en 
waarschuwt ervoor die niet van het internet te downloaden. 

1. In- en uitgaande stukken 

De secretaris leest de lijst van afmeldingen voor de vergadering voor. Er zijn geen verdere 
stukken ter behandeling. 

2. Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 17 april 2019. 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. De heer Emmelot vraagt of in het vervolg de 
pagina’s kunnen worden voorzien van een nummer. 

3. Begroting 2020 

De penningmeester legt uit, dat er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de begroting die op 
de voorjaarvergadering werd voorgelegd. Het aantal leden is blijft tot nog toe ongeveer gelijk. 

Eén der aanwezigen vraagt of en hoe er een reservering wordt gemaakt voor het aankomende 
lustrumfeest. De penningmeester antwoordt, dat hiervoor apart wordt gereserveerd, zie de post 
“reservering jubileum” in de begroting en het jaarverslag. 

De begroting 2020 wordt goedgekeurd. 
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4. Activiteiten  

Stella Haasjes legt uit, dat er een activiteitencommissie is gevormd, bestaande uit de 4 dames van 
het bestuur. Nel Jansen en Wilma Helder organiseren de busreizen en Stella zelf en Pauline Clark 
de overige activiteiten. 

Zij geeft een korte terugblik op de activiteiten van 2019 tot dusverre. Deze zijn goed ontvangen en 
er is enthousiast deelgenomen. Zij geeft alvast een globaal overzicht van de planning voor 2020. 

Voor wat betreft de afdeling Lief & Leed vraagt zij de aanwezigen om haar informatie toe te sturen 
over huwelijksjubilea, eventuele ziekte en/of ongelukken en dergelijke. Indien gewenst kan zij hier 
dan aandacht aan schenken en eventueel publiceren in het Seniorennieuws.  

De heer Vos vraagt of er ook aandacht wordt geschonken aan het 75 jaar bevrijdingsfeest in 
2020. Stella antwoordt, dat hier in ASVA-verband niets aan gedaan wordt, er wordt namelijk al 
heel veel georganiseerd door allerlei instanties en verenigingen. 

De voorzitter laat weten, dat er namens de vereniging wel aandacht geschonken wordt aan de 4/5 
mei herdenking. In dit verband geeft de heer Van der Schilden enige uitleg bij de Indië-herdenking 
in het Hazeveld. 

 
5. Wat verder ter tafel komt.  

De heer Verweij vraagt of er niet meer landelijke zichtbaarheid moet komen voor de ASVA. De 
voorzitter legt uit, dat dit niet mogelijk is daar de ASVA een lokale vereniging is. Maar landelijk zijn 
wij aangesloten bij de NVOG. Hij zal dit punt bij de FASv-vergadering op de agenda laten zetten. 
De NVOG is het eerste aanspreekpunt voor zover het contact met de regering betreft. 

Een ander lid vraagt of wij niets kunnen doen aan de door de gemeente voorgenomen sluiting van 
de activiteitencentra. De voorzitter antwoordt, dat hieraan op OSO-niveau wordt gewerkt en dat 
ook de commissie Zorg & Welzijn hierin meedenkt. De verantwoordelijke wethouder wordt hier 
zeker op aangesproken. 

Er is nog een vraag uit de toehoorders: vaste klanten van energieleveranciers betalen een hoger 
tarief dan nieuwe klanten, kan hier iets aan gedaan worden? Uitgelegd wordt, dat dit geen 
bemoeienis van de ASVA is. 

De redacteur van het Seniorennieuws wijst op het feit dat er een nieuwe columnist is en dat wij op 
zoek zijn naar nieuwe bezorgers. Hij roept de aanwezigen op hierover na te denken en zich te 
melden bij de redactie. Mevrouw Koopman vraagt of de puzzel niet af en toe in een andere vorm 
kan worden geplaatst, de redacteur zal dit doorgeven. 

De voorzitter laat nog weten, dat de leden-werven-leden actie ook in 2020 door zal lopen. 

6. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2021. 
 
 
 
 
N. Jansen-Boerma, secretaris   P.G.S. Dobbe, voorzitter 


