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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Seniorenvereniging Hilversum 
van woensdag 12 december 2018 in het Sint Annagebouw 

Aanwezig: bestuursleden Wim Kozijn, Kees Boekschoten, Marijke Lubberding, Evie Postma 
(aftredend bestuurslid), Frans Stultiëns (aantredend bestuurslid), Marjan Kruimer, Jan Ilmer 
en Marianne Ruigrok (notulist) 

Aanwezig: 75 leden (zie intekenlijsten) 

Er hebben zich 6 leden afgemeld bij de secretaris  

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2018 
Helmi Duijvestein stelt het op prijs als haar naam correct gespeld wordt, waarvan 
akte. Verder vraagt Helmi of er aan de werkgroepen al inzicht is gegeven over de 
kosten en baten van de werkgroepen over 2018. Voordat de jaarrekening zal worden 
samengesteld, zullen de werkgroepen – die het aangaan – inzicht krijgen in de 
kosten en baten van hun activiteiten over het jaar 2018. Verder is er de vraag of er 
afscheid is genomen van Eric en Ria Drenthe. Dat afscheid is inderdaad geregeld.  
De notulen worden – met dank aan de notulist – zonder verdere wijzigingen 
goedgekeurd.  
 

3. Welkomstwoord door de voorzitter 
In aanloop naar deze vergadering heeft de voorzitter terug gekeken naar het 
afgelopen werkjaar van Senver. Senver is een bloeiende vereniging met 2270 leden, 
230 vrijwilligers en meer dan 40 activiteiten. Het is een arbeidsintensief jaar geweest, 
waarin een aantal thema’s veel tijd heeft gevraagd.  
1. De AVG: de wet op de privacy is door de EU vastgesteld. Senver zal vanaf 1 

januari 2019 de ledenadministratie in een nieuw systeem hebben ingebracht. 
Daarmee is Senver grotendeels AVG-proof. In het maandblad is uitgelegd dat 
Senver de beschikbare gegevens van leden niet aan derden beschikbaar zal 
stellen. Leden die bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s in het maandblad 
of op facebook kunnen dat melden bij het secretariaat. In begin 2019 zullen 
vrijwilligers die gebruik maken van persoonsgegevens van leden een verklaring 
tekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met die gegevens.  

2. De vereniging heeft de boekhouding en de ledenadministratie ondergebracht in E-
Boekhouden. Dat is een veilige omgeving, en de boekhouding en leden-
administratie kunnen op een zorgvuldige wijze worden uitgevoerd.  

3. De besluitvorming over de Senverbus. Dit heeft veel tijd gekost van het bestuur 
en wordt verder toegelicht onder agendapunt 7. 
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De voorzitter vraagt een minuut stilte, waarbij de overleden leden van Senver 
worden herdacht.  
Tot slot leest de voorzitter het gedicht Samenzijn van Jan Terlouw. 
 

4. Samenstelling van het bestuur, aftreden en benoemingen 
Evie Postma heeft te kennen gegeven dat het bestuurslidmaatschap van Senver 
niet meer past in haar familiale situatie. De ledenvergadering gaat akkoord met 
het aftreden van Evie Postma. De voorzitter dankt Evie voor haar deskundige 
inbreng in het bestuur.  
Jan Ilmer wordt door het bestuur voorgedragen voor herbenoeming in het 
bestuur. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van 
Jan Ilmer als algemeen bestuurslid. 
Op 9 mei 2018 heeft het bestuur aan de ledenvergadering voorgesteld om het 
bestuur uit te breiden met 2 personen. Er is daarna met drie kandidaten 
gesproken en daaruit is voortgekomen dat Frans Stultiëns wordt voorgedragen 
als algemeen bestuurslid. Hij neemt al enige maanden deel aan de 
bestuursvergaderingen. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de 
benoeming van Frans Stultiëns als algemeen bestuurslid.  
 
Het bestuur heeft in oktober een bijeenkomst gehouden met ruim 20 actieve 
leden van Senver om na te denken over de doorontwikkeling van Senver naar de 
toekomst toe. Er is nagedacht over de inhoud van de activiteiten, de organisatie 
zelf en de communicatie de leden en naar anderen.  
Daar is uit voortgekomen dat uitbreiding van het bestuur niet altijd de oplossing is. 
Het bestuur zal daarom voorlopig niet streven naar uitbreiding van het bestuur, 
maar de werkdruk op een andere manier trachten op te lossen.  
 

5. Werkplan 2019 
Het bestuur heeft in voormelde bijeenkomst in oktober een keuze gemaakt uit de 
voorstellen die naar voren zijn gebracht om Senver in de toekomst inhoudelijk en 
organisatorisch te versterken. Deze vijf punten - neergelegd in het werkplan 2019 
- worden door de voorzitter toegelicht.  

Het gaat om de volgende onderwerpen: 

1. Versterking en inhoudelijke verdieping van de werkgroep Belangenbehartiging. 
2. Contacten stimuleren met mensen uit andere culturen. 
3. Aandacht voor leden die buiten beeld raken en leden die afhaken bij activiteiten 

omdat ze moeizamer contacten aangaan of moeizamer aansluiting vinden bij 
activiteiten van Senver. 

4. Ideeën uitwerken over activiteit rond verlies van dierbaren en hoe daarna verder 
te gaan in het leven.  

5. Het organiseren van trainingen voor vrijwilligers. 
 
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorstellen uit het werkplan 2019.  
 

6. Begroting 2019 
In de begroting 2019 zijn de vergelijkende cijfers 2018 opgenomen. Er worden 
vragen gesteld over de cijfers uit 2018, maar deze zijn slechts over 10 maanden 
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opgenomen. De aangeboden begroting is indicatief voor 2019. De 
ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 2019. 
 

7. Ontwikkelingen rond de Senverbus 
Het bestuur heeft dit jaar veel overleg gehad met de kopgroep over de situatie 
rond de Senverbus. Inmiddels is de Senverbus niet meer in gebruik, omdat de 
benodigde reparaties te duur waren. Er wordt gewerkt aan de afwikkeling van de 
oude bus. Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe stadsauto gekocht voor het 
vervoer van leden binnen Hilversum. Daarnaast is er een nieuwe bus gekocht – 
waaraan nog enkele aanpassingen zullen worden uitgevoerd – voor de uitjes 
buiten Hilversum en de verplichting aan de bibliotheek. Het bestuur heeft in een 
kader vastgelegd hoe de beide voertuigen kunnen worden ingezet. De stadsauto 
blijft de verantwoordelijkheid van Senver. Voor de uitjes is gezocht naar 
samenwerking met Hilverzorg en zowel het bestuur van Hilverzorg als het bestuur 
van Senver heeft zich positief uitgesproken over een samenwerking in een 
nieuwe entiteit. In de komende tijd wordt gewerkt aan de invulling van de 
samenwerking. De nieuwe bus kan een passagier minder meenemen. Els van der 
Putten stelt de vraag of het dan nog reëel is dat niet-leden kunnen deelnemen 
aan de uitjes, terwijl leden op een wachtlijst worden geplaatst. Het bestuur zegt 
toe dat deze vraag in de volgende bestuursvergadering zal worden besproken.  
De ledenvergadering is akkoord met het voorgestelde beleid van het bestuur 
rondom het personenvervoer binnen de vereniging.  
 
Rondvraag en sluiting 
Tijdens de rondvraag wordt de vraag gesteld of onze website beveiligd is, omdat 
de vergaderstukken voor buitenstaanders te lezen zijn op de site. De voorzitter 
deelt mede dat wij een openbare vereniging zijn en dat stukken ook voor anderen 
te lezen zijn. De webmaster bevestigt dat de website beveiligd is.  
Ton de Groot vraagt om aandacht voor een betere geluidskwaliteit tijdens de 
algemene ledenvergaderingen. Het bestuur zegt toe daar aandacht aan te 
besteden en de volgende keer meer microfoons te huren.  
Els van de Putten dankt het bestuur weer voor het vele werk dat is verricht dit 
jaar.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en nodigt iedereen uit om 
elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.  
 
 
 
 

 


