
Werkplan voor het jaar 2020 van Senver

-------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding

Zoals gebruikelijk legt het bestuur van de Seniorenvereniging Hilversum in de 
ledenvergadering in het najaar de plannen voor het volgende kalenderjaar ter goedkeuring 
voor aan de leden van de vereniging. 

In de voorjaarsvergadering in mei 2020 zal het bestuur inhoudelijk en financieel 
verantwoording afleggen over het jaar 2019.

Algemeen

Onze vereniging loopt tegen de grenzen aan van een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur 
heeft moeten constateren dat het heel moeilijk is om vacatures op vitale functies in de 
vereniging op te vullen. Dat geldt in het bijzonder voor functies in het bestuur. Dat zal ook in 
het komende jaar veel aandacht van het bestuur vragen. 

Het bestuur heeft daarom besloten dat de organisatie van de Vereniging Senver kleiner moet
worden om de vereniging beheersbaar en bestuurbaar te houden. Als gevolg daarvan heeft 
het bestuur het besluit genomen om de Senverbus in een aparte rechtspersoon onder te 
brengen. De werkgroep Senverbus wordt in de gelegenheid gesteld om het bestuur van de 
nieuwe rechtspersoon te formeren, het beleid rond de bus naar eigen inzicht vorm te geven 
en de werkgroep zal dan ook de eigen financiële administratie ter hand nemen. De integratie 
van de financiële administratie van de bus in de financiële administratie van de hele 
vereniging is nu hét grote struikelblok. Dat probleem wordt daarmee opgeheven. In de 
dagelijkse uitvoeringspraktijk verandert er weinig: de bus blijft rijden voor Senver-leden, de 
publicatie van de Senver-uitjes in het maandblad wordt gewoon doorgezet evenals het 
opnemen van Senver-uitjes in de nieuwsbrief. Het voorstel is dat de bus in eigendom wordt 
overgedragen aan de nieuwe rechtspersoon en dat het bestuur aan de nieuwe 
rechtspersoon een startkapitaal meegeeft van  € 5.000,--. De vrijwilligers van de Senverbus 
vallen dan onder de zorg van het bestuur van de nieuwe rechtspersoon. 

De werkgroep Senverbus heeft aan het bestuur een aanbod gedaan om de administratieve 
kant van de Senverbus zelf ter hand te nemen en zo een interne verzelfstandiging van de 
Senverbus te realiseren, maar functionerend binnen de vereniging. Daar zijn ook gesprekken
over gevoerd, maar het bestuur komt tot de conclusie dat daarmee de zorgen van Senver 
maar deels worden verkleind. De juridische en financiële eindverantwoordelijkheid voor de 
hele organisatie van de Senverbus blijft in dat geval bij het bestuur van Senver. De 
organisatie van de Senverbus is te groot en complex geworden voor een 
vrijwilligersorganisatie als Senver. Het bestuur is er van overtuigd dat er voldoende capabele
vrijwilligers zijn die de stichting kunnen bemensen en dat in goede samenwerking tussen de 
stichting en Senver de uitjes met de Senverbus kunnen worden voortgezet. 

Als de vrijwilligers van de Senverbus daarvoor niet willen kiezen, dan zal het bestuur zich 
genoodzaakt zien om de activiteit van de Senverbus te stoppen. 
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De stadsauto blijft gewoon onder de zorg van het Senver-bestuur vallen. Dat is een sociaal 
project dat van groot belang is voor onze kwetsbare leden. Het economische verlies op de 
stadsauto komt voor rekening van de vereniging, omdat het bestuur dit als een 
basisvoorziening ziet vanuit de vereniging. 

Bestuur

In de ledenvergadering van 11 december 2019 zal Marianne Ruigrok aftreden als secretaris. 
De functie van secretaris is nog vacant, evenals de functie van penningmeester. Er zijn 
gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functies van secretaris en penningmeester, 
maar gelet op de discussie rond de verzelfstandiging van de Senverbus heeft het bestuur 
gemeend de gesprekken pas te kunnen afronden nadat er een besluit is genomen over de 
toekomst van de Senverbus.  

Het bestuur zal – na goedkeuring door de ledenvergadering - in 2020 als volgt zijn 
samengesteld:

- Wim Kozijn, voorzitter

- De functie van de secretaris is vacant

- De functie van de penningmeester is vacant

- Marijke Lubberding, algemeen bestuurslid

- Jan Ilmer, algemeen bestuurslid

- Marjan Kruimer, algemeen bestuurslid

- Frans Stultiëns, algemeen bestuurslid

Werkwijze van Senver

Het bestuur heeft in 2019 verdere stappen gezet om de werkwijze en de organisatie van 
Senver te consolideren. In 2020 zal er gewerkt worden aan de versterking van de interne 
organisatie van Senver. Rond e-Boekhouden, een systeem waarin de ledenadministratie en 
de financiële administratie zijn ondergebracht, is een team gevormd dat gezamenlijk 
verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de gegevens van de leden en de 
boekhouding. Dat alles onder de regie van de penningmeester. Ook de werkzaamheden van 
de secretaris worden verdeeld om de werkbelasting van de secretaris te verminderen. Ook 
hier houdt de secretaris een regiefunctie.

Het bestuur hecht er aan vast te houden aan het principe dat voor zaken die goed lopen 
geen regelingen op papier worden gezet. Uiteraard zijn er voor juridische kwesties, 
verzekeringstechnische zaken en financiële zaken wel regels vastgelegd. 

Contributie in 2020

Al in eerdere Algemene Ledenvergaderingen van Senver is gesproken over de mogelijke 
inzet van betaalde krachten om het administratieve werk van de vereniging te verlichten. Het 
bestuur stelt voor om in 2020 de contributie te verhogen naar € 20,-- voor het eerste lid en    
€ 15,-- voor het tweede lid op één adres. Daarmee scheppen we financiële ruimte om, als de
noodzaak zich aandient, betaalde krachten in te huren. 

Senver en haar leden

Senver mag zich nog steeds verheugen in een groeiend aantal leden, maar de beperking 
van de groei van het aantal nieuwe leden heeft zich in 2019 doorgezet. Medio november 
stond de teller op 2250 leden. Ook in 2020 zal het bestuur regelmatig bijeenkomsten voor 
nieuwe leden organiseren om hen welkom te heten en hen wegwijs te maken binnen de 
vereniging. 

Verdere ontwikkeling van Senver en haar activiteiten
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Op 17 oktober 2018 heeft het bestuur van Senver met een groep van ruim 20 mensen een 
dag lang overlegd om het inhoudelijk en organisatorisch beleid van Senver te doordenken. In
het jaarplan 2019 heeft het bestuur een aantal inhoudelijke thema’s geformuleerd, waaraan 
in dit lopende jaar aandacht aan zou worden besteed. Dat is door alle zorgen rond de 
organisatie en het invulling van bestuurstaken onvoldoende aan de orde gekomen. 

De volgende onderwerpen waren voor 2019 geagendeerd:

1. Versterking en inhoudelijke verdieping van de werkgroep Belangenbehartiging.

Dit onderwerp wordt ook in 2020 opnieuw geagendeerd, omdat dat nog te weinig 
is uitgewerkt.

2. Contacten stimuleren met mensen uit andere culturen.

Daar is in 2019 enige aandacht aan besteed, maar blijft ook in 2020 op de 
agenda staan.

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.

Hierover is nog geen actueel beleid gemaakt en dit onderwerp blijft op de agenda.

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

De eerste activiteiten rond dit thema zijn van start gegaan onder leiding van Ellen 
Sterkenburg. 

5. Het organiseren van trainingen voor vrijwilligers.

In de bijeenkomst van het vrijwilligerscafé op 20 november 2019 is een eerste 
aanzet gegeven. Het verzorgen van trainingen voor vrijwilligers blijft op de 
agenda.

Vrijwilligersbeleid 

Senver heeft ongeveer 230 vrijwilligers en dat is rond de 10% van het ledenbestand. Het 
bestuur is blij met zoveel actieve en betrokken vrijwilligers die alle activiteiten mogelijk 
maken. 

De portefeuillehouders zullen ook in het jaar 2020 regelmatig contact onderhouden met de 
werkgroepen die onder hun bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen. 

Tot slot

In het inhoudelijke jaarverslag over 2019 – dat in het voorjaar van 2020 wordt gepresenteerd 
- zal het bestuur verslag uitbrengen over alle activiteiten die in het jaar 2019 zijn 
georganiseerd. 

Het bestuur van de Seniorenvereniging hoopt en verwacht dat 2020 weer een interessant 
jaar voor de vereniging mag zijn met veel activiteiten en ontmoetingen tussen leden, 
vrijwilligers en bestuursleden. 

Hilversum, 18 november 2019
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