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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ASVA, gehouden op donderdag 23 
september 2021 in Zalencentrum De Bron, Alphen aan den Rijn. 

Aanwezig: Peter Dobbe, voorzitter; Nel Jansen, secretaris, Wilma Helder, penningmeester; Peter van 
Leeuwen, ledenadministrateur; Pauline Clark, notulist. 

Het aantal aanwezige leden was 26, 7 leden hadden bericht van verhindering gestuurd.  

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er wordt een 
moment van stilte voor de ons ontvallen leden gehouden. De voorzitter herinnert eraan, dat de 
laatste Algemene Ledenvergadering gehouden werd op 7 november 2019. De laatste 
activiteiten waren o.a. het bezoek aan de Zandsculpturen en de pup quiz. Daarna kon er 
vanwege de corona uitbraak niets meer georganiseerd worden, met als gevolg droefheid en 
groeiende eenzaamheid. Dit jaar hebben de leden recentelijk kunnen genieten van een high 
tea en binnenkort hebben wij de uitgestelde lustrumviering. De lustrumviering zou in 2020 
worden gehouden maar moest ook worden uitgesteld en daarna afgelast. Er kon geen risico 
met de gezondheid van de aanwezigen worden genomen.  

De agenda wordt vastgesteld met een kleine wijziging: bij punt 11 wordt ook het onderwerp  
“website” toegevoegd. 

2. Mededelingen 

De voorzitter herinnert er nogmaals aan, dat nu na anderhalf jaar stilstand de activiteiten weer 
mogen beginnen. We hebben inmiddels de high tea en de minigolf middag gehad. Hij kijkt 
vooruit naar de lustrumviering, die dit jaar gecombineerd gaat worden met het kerstdiner, dat 
wil zeggen dat de lustrumviering in de middag is en het kerstdiner aansluitend ’s avonds. De 
viering wordt gehouden op 25 november, de vooraankondiging zal komen in het 
Seniorennieuws van oktober met de uitnodiging in het november nummer.  

De secretaris wijst op een bijeenkomst die het OSO gaat organiseren op 17 november a.s. in 
Avifauna. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij haar. 

De secretaris noemt nog de namen van de leden die zich afgemeld hebben voor deze 
vergadering. 

3. Voorstel tot aanpassing van de Algemene Ledenvergadering van Najaarsbijeenkomst. 

De voorzitter deelt mee, dat de Algemene Ledenvergadering tot nu toe werd gehouden in 
maart of april en dan later in het jaar de Najaarsbijeenkomst. Het najaar is altijd een heel 
drukke periode en subsidieaanvraag is niet meer mogelijk, dus de noodzaak voor de 
Najaarsbijeenkomst vervalt. Hij stelt voor  de Najaarsbijeenkomst dan uit het vergaderrooster 
te verwijderen. De heer Klaassen vraagt, of de Algemene Ledenvergadering dan in juni van 
het jaar gehouden kan worden, i.v.m. het financiële overzicht. De penningmeester legt uit, dat 
dit niet nodig is, zolang in de april vergadering het overzicht van het voorgaande jaar en de 
prognoses voor de komende twee jaar worden voorgelegd. De heer Emmelot vraagt is het 
nodig is om voor deze wijziging ook de statuten van de vereniging aan te passen.  
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De voorzitter antwoordt, dat het instemming van de leden van de statuten kan worden 
afgeweken. De vergadering gaat met deze wijziging akkoord en het voorstel wordt 
aangenomen.  

4. In- en uitgaande stukken. 

De secretaris heeft van de FASv een uitleg ontvangen over de QR-code. In het algemene deel 
van het volgende Seniorennieuws komt uitleg over het aanvragen hiervan. De heer 
Middelburg laat weten, dat het telefoonnummer van het aanvraagbureau regelmatig 
overbelast is. Men kan de papieren versie van deze QR-code per post toegestuurd krijgen en 
het is mogelijk is om via de bibliotheek hiertoe een aanvraag in te dienen. 

5. Mondeling verslag over de ontwikkelingen met OSO, Federatie van Algemene 
Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel Gepensioneerden. 

De voorzitter legt uit, dat de FASv onze vertegenwoordiger is in de Koepel. Hij is momenteel 
lid van de Federatieraad maar gaat dit afzeggen, daar er al meer dan anderhalf jaar geen 
vergadering is geweest. De Koepel is opgericht op 1 januari 2020 en hij licht toe welke 
combinatie dit is. In totaal zal meerdere honderdduizenden leden hierbij aangesloten. Hij 
adviseert de aanwezigen om de website van de Koepel eens te bezoeken, dit kan via een link 
in de ASVA-site. 

In het OSO-bestuur bestaat er geruime tijd spanning en onenigheid. De nieuwe voorzitter van 
het bestuur wordt als een aanwinst beschouwd. De combinatie KBO/PCOB is niet geslaagd te 
noemen en hij hoopt, dat de wisseling in het bestuur hier verbetering in kan brengen. Hij 
onderstreept het belang van samenwerking tussen de partijen in onze gemeente. De heer 
Middelburg meldt, dat er 3 leden van de Commissie Wonen van het OSO zijn opgestapt. De 
voorzitter zegt, dat dit bekend is en dat er in het Seniorennieuws een oproep voor nieuwe 
deelnemers zal worden geplaatst. De heer Emmelot meent, dat duidelijke verslaglegging over 
deze zaak gewenst is en vraagt, of het mogelijk is nadere uitleg hierover te krijgen in een 
persoonlijk onderhoud. De voorzitter acht dit niet gewenst. Mevrouw Brokerhof suggereert dat 
het wellicht zou helpen om een mediator in te stellen om te helpen de problemen op te lossen. 
De voorzitter laat weten, dat de nieuwe voorzitter van het OSO bestuur hier interviews over 
heeft gehad en er al drie maanden aan werkt.  

De heer Klaassen vraagt of ook het FNV nog is het OSO vertegenwoordigd is. Het antwoord 
is bevestigend en ook de belangenvereniging van Boskoop maakt hier deel van uit. 

De heer Van der Voorn vraagt, of er niet een organogram kan worden gemaakt voor in het 
Seniorennieuws. De voorzitter meent, dat deze zaken gescheiden moeten worden gehouden: 
het OSO en de FASv zijn 2 totaal verschillende instituten. Vraagsteller meent, dat het voor de 
leden duidelijk is hiervan een overzicht te maken. De voorzitter geeft nog nadere uitleg over 
de organisatie van het OSO en dat de landelijke organen hier totaal buiten staan. Hij zegt toe, 
te zullen overleggen met de redactie van het Seniorennieuws. 

De voorzitter geeft nog een korte toelichting over het reilen en zeilen bij het OSO. De heer 
Van Wijk denkt, dat door de voorzitter enige uitleg gegeven kan worden over het ontstaan van 
het OSO en over hoe het allemaal begon. De voorzitter legt dit uit en zegt, dat hieraan in feite 
niets is veranderd. De commissies Wonen en Zorg & Welzijn draaien heel goed, in het bestuur 
is wat onenigheid. Binnenkort zal hiervoor een heide dag worden georganiseerd en hopelijk 
komt men dan tot een oplossing. 
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6. Verslag van de najaarsbijeenkomst op 7 november 2019. 
De heer Klaassen heeft een opmerking over het gestelde onder punt 5 van het verslag. Hij 
zou graag weten hoeveel verenigingen zijn aangesloten bij de NVOG. De secretaris zegt toe, 
dit te zullen navragen. Ook hier zijn in het coronatijdperk moeilijkheden geweest. De heer 
Emmelot merkt nog op dat op zijn opmerking in de vorige vergadering over de 
paginanummering van het verslag geen actie is ondernomen. De secretaris wijst hem even te 
controleren of dit nu gebeurd is, hetgeen hij doet, het is nu correct. 
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 

7. Voorstel tot herbenoeming van de volgende bestuursleden t.w.: mevrouw Wilma Helder 
(penningmeester) en de heer Peter van Leeuwen (ledenadministratie). 
Er zijn geen aanmeldingen van vervangers voor deze bestuursleden ontvangen en er zijn 
geen bezwaren tegen beide herbenoemingen. Beide bestuursleden worden dan ook voor een 
volgende periode herbenoemd, onder dankzegging van de voorzitter en bijval van de 
aanwezige leden. 
 

8. 8a. Financieel jaarverslag 2019/2020 
De penningmeester legt uit, dat het een ingewikkeld werk was om deze periode duidelijk en 
overzichtelijk samen te vatten. De heer Klaassen vraagt waarom er op post 4200 over 2019 
geen bedrag is ingevuld. De penningmeester legt uit, dat deze post uit de overzichten wordt 
verwijderd daar dit is opgenomen in onze afdracht aan het FASv, die de verdere afdracht voor 
alle deelnemen verenigingen verzorgt. 
De begroting voor 2020 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 2019, deze 
moet nog vastgesteld worden, de begrotingen voor zowel 2021 als 2022 moeten nog 
goedgekeurd en vastgesteld worden. 
De heer Klaassen deelt mee, dat hij geen nieuwe ledenpas heeft ontvangen. Uitgelegd wordt, 
dat de passen nu 3 jaar i.p.v. 1 jaar geldig zijn, en dat er pas in 2023 nieuwe passen komen. 
De heer en mevrouw Mutsaerts, die nieuwe leden zijn, hebben nog geen passen ontvangen. 
De voorzitter legt uit, dat er dit jaar heel weinig nieuwe leden zijn en dat het maken van 
slechts enkele passen erg duur is. Indien nodig kan men een brief met 
lidmaatschapsbevestiging ontvangen en ook op de factuur voor de jaarlijkse bijdrage staat het 
lidnummer vermeld. De heer Klaassen merkt op dat er voor het lustrum in 2025 geen 
reservering is opgenomen. De penningmeester legt uit, dat als er geld overgehouden wordt, 
dit naar de reserveringen gaat. 
 
8b. Kascommissie 
De penningmeester laat weten, dat de heren Verweij en Vermeer de kascommissie 2019 
waren en de heer Vermeer en mevrouw Zorge voor 2020, voor beide jaren is goedkeuring 
verleend. De heer Verweij zegt, na twee maal aan de controle te hebben meegewerkt, zijn 
complimenten te willen uitspreken voor de penningmeester. 
De penningmeester legt uit, dat na twee maal een controle uitgevoerd te hebben het 
betreffende lid van de kascommissie moet aftreden. Op dit moment hebben wij één lid van de 
kascommissie en één reserve lid. Er zijn dus momenteel 2 mensen nodig: de vervanging van 
mevrouw Zorge en een nieuw reserve lid. De heren Mutsaerts en Van der Voorn melden zich 
voor deze posities. 
8c. Vaststelling financieel jaarverslag 2019/2020 
Het jaarverslag wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
 
8d. Vaststelling begroting 2021 
De begroting 2021 wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
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8e. Presentatie begroting 2022. 
De presentatie begroting 2022 wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
 
8f. Benoeming nieuw lid kascommissie; 
Als nieuw lid van de kascommissie hebben zich 2 heren gemeld. 
 

9. Ledenadministratie/Ledenwerving 
De ledenadministrateur geeft een kort overzicht van het ledenverloop. In 2018 bedroeg het 
aantal leden 747, in 2020 was dit 724 en nu, per september 2021, is dit 664. Hij geeft aan dat 
het verloop te danken is aan opzeggingen door verhuizing en dergelijke, niet in het bijzonder 
door overlijden van leden. Ook melden zich nog steeds nieuwe leden. 
 
De voorzitter laat weten, dat de leden-werven-leden actie nog steeds loopt: ieder nieuw lid 
krijgt een waardebon van € 10,00, te besteden aan deelname van een activiteit. Daar er geen 
activiteiten zijn geweest, is ledenwerving ook moeizaam geweest. 
Een der aanwezige leden vraagt, wat een min-lid is. De voorzitter legt uit, dat minima-leden de 
mensen met een smalle beurs zijn. Alleen de penningmeester weet wie dat zijn. Desgevraagd 
legt deze uit, dat zich nog nooit een minima-lid heeft gemeld. 

 
10. Activiteiten/Lief & Leed 

Lief & Leed: De voorzitter deelt mee, dat Stella Haasjes helaas niet aanwezig kan zijn. Men 
spreekt alom complimenten voor haar uit. 
Activiteiten: De voorzitter betreurt het, dat er naast de lustrumviering nog geen reisjes of 
andere samenkomsten zijn dit jaar. Dit hangt allemaal af van de komende corona 
maatregelen. Hopelijk kunnen wij in 2022 weer van alles organiseren, ook op diverse 
plaatselijke locaties. Suggesties hiervoor zullen in dank worden aanvaard. De penningmeester 
licht toe, dat we wel plaatselijke activiteiten op de lijst kunnen zetten, maar niets met een 
busreis, men moet kunnen komen met eigen vervoer.  
De voorzitter stelt voor een wandelgroep samen te stellen en vraagt of daar belangstelling 
voor bestaat. Er wordt nog even doorgesproken over het organiseren van plaatselijke 
activiteiten en de penningmeester ziet uit naar de suggesties. 
 
De heer Van der Made spreekt op dit punt zijn dank uit aan Stella voor haar meeleven en 
belangstelling in de voor hem en zijn vrouw moeilijke tijd. 

 
11. Communicatie/PR/Website 

Communicatie: 
De secretaris geeft enige toelichting op de werking van de website en de spam mail die zij hier 
steeds ontving. In samenwerking met de drukkerij is dit nu aangepast en ontvangt zij geen 
spam meer. 
 
PR : 
De voorzitter meldt dat zich een nieuwe fotograaf heeft gemeld. Vanaf 2022 wordt begonnen 
met een foto-raadquiz, over de uitvoering hiervan is nog overleg met de fotograaf. Hij roept de 
leden op, om hun op- en/of aanmerkingen door te geven. 
De heer Middelburg legt uit, dat in het Seniorennieuws een nieuwe extra katern is opgenomen 
ten behoeve van het OSO, ter plaatsing van artikelen die voor alle senioren van belang zijn. 
Hij geeft enige uitleg over de begroting dan wel kosten hiervan. De prijzen voor het maken van 
de puzzels vervallen, hij heeft een sponsor kunnen vinden voor nog één laatste maal een 
prijsje ter beschikking te stellen, over verdere voortzetting is nog niets bekend. 
Men discussieert nog even over al dan niet noodzakelijk zijn van een prijsje voor het oplossen 
van de puzzel. Besloten wordt, voorlopig zonder prijzen te werken. 
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De hoofdredacteur van het Seniorennieuws gaat opstappen, er wordt dus naar een nieuwe 
hoofdredacteur gezocht. 
De voorzitter geeft nog enige nadere uitleg over de aparte OSO katern in het Seniorennieuws. 
 

12. Wat verder ter tafel komt. 
De heer Van der Voorn heeft een vraag over de nieuwe wet WBTR. De voorzitter legt uit, dat 
aanpassingen van de statuten via de notaris lopen, die ook over de aanpassingen kan 
adviseren. Die moeten ook door een onafhankelijke persoon nog gecontroleerd worden. 
Men discussieert nog even door over aanpassingen van stukken en de kosten daarvan, ook 
dat aanpassing van statuten door de leden kunnen worden goedgekeurd. 
 

13. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2022. 
 
 
 
 
N. Jansen-Boerma, secretaris   P.G.S. Dobbe, voorzitter 


