
conceptverslag laatstgehouden vergadering 

                                                                                    Concept  

 
VERSLAG JAARVERGADERING NIVON-AFD.DEVENTER-ZUTPHEN D.D. 25 -

1-2013. 
 

Aanwezig : 32 leden. 
Afwezig met kennisgeving : 10 leden ( zie presentielijst) 

Het bestuur bestaat uit  Ria van der Rijt  ( vergadervoorzitter), Jaap Senff 
( penningmeester), Ank Petermann en Anita Dekker ( stopt met 

bestuurswerkzaamheden en is afwezig.) Zie ook agendapunt 8. 
 

1/2 Opening en vaststelling agenda. 

De vergadervoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De 
agenda wordt     vastgesteld. 

 
3. Verslag van de jaarvergadering van 27-01-2012  

Wordt goedgekeurd. 
 

4. Huldiging jubilarissen (totaal 22 ) 
Er zijn helaas maar 2 jubilarissen aanwezig, die beiden 40 jaar lid zijn: 

Lies Helder en Noud van West. Beide jubilarissen worden toegesproken en 
gefeliciteerd. Zij ontvangen het jubileumspeldje en een bos bloemen. De 

heer Van West neemt tevens het jubileumspeldje in ontvangst voor zijn 
vrouw W.van West-de Boer, die ook 40 jaar lid is van het Nivon. De 

overige niet-aanwezige jubilarissen  ( zes 40-jarige jubilarissen en dertien 
25-jarige jubilarissen) zullen door het bestuur benaderd en waar mogelijk 

bezocht worden.  
5. Jaarverslag 2012. 

Het jaarverslag is in 3 hoofdstukken verdeeld. 

Nieuwsvoorziening, PR en de band met de leden 
Activiteiten van de werkgroepen (inclusief concept lijst activiteiten 2013) 

Financiën, financieel verslag 2012 en begroting 2013. 
Deze 3 onderdelen worden in de 3 verschillende ledengroepen toegelicht 

en besproken. 
De leden krijgen zo de gelegenheid per onderdeel feedback te geven aan 

het bestuur en actief mee te denken voor 2013. Er staat in het jaarverslag 
al een voorzet vanuit het bestuur, dat gebruikt kan worden 

als  “praatpapier”.  
Na de pauze volgt een korte terugkoppeling naar de hele vergadering, 

waarbij verschillende voorstellen worden gedaan en ideeën worden 
geopperd.  

 
5a. Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden. 

De nieuwsbrief wordt positief ontvangen, hij is duidelijk en ruim op tijd 

voor de nieuwe maand. Er zijn wat opmerkingen over de website voor wat 



betreft de kookgroep, niet alle informatie staat erop en niet up- to-date. 
Er zijn regelmatig mensen die reageren op de persberichten uit de krant 

om mee te wandelen, voelen ze zich welkom ?  Men is vaak onbekend met 

het Nivon.   
We hebben met een stand op de wereldmarkt gestaan in Zutphen voor 

meer naamsbekendheid; de stand werd niet druk bezocht.   
Er werd een aantal mogelijkheden genoemd om leden te werven. Zie ook 

agendapunt 6a.  
Het bestuur zegt toe hieraan extra-aandacht te schenken.  

 
5.b Activiteiten van de werkgroepen. 

De meeste activiteiten zijn naar tevredenheid verlopen met voldoende 
deelname en gaan op dezelfde voet door, met dank voor de organisatie 

door de coördinatoren.  
Zie in het verslag “activiteiten van de werkgroep”. 

 
 

5.c Financiën 2012. 

Financieel jaarverslag 2012. 
De penningmeester licht  de cijfers toe.  

De jaarcijfers laten een positief beeld zien. Wel wordt opgemerkt dat de 
organisatiekosten wel een erg groot overschot te zien geven. Achteraf 

gezien had er meer geld gestoken kunnen worden in de PR. Op 22 januari 
2013 is door de kascommissie de boekhouding en jaarrekening 

gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester en kascommissie 
worden voor hun werkzaamheden bedankt.        

 
6. Jaarplan 2013 

 
6a.  Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden. 

Er is geld gereserveerd om de website van de afdeling verder te 
verbeteren. Maar er is meer.  

Voor de M.A.W en L.A.W wandelingen is veel belangstelling. We blijven 

dan ook doorgaan met de persberichten in de krant opdat ook niet- 
leden mee lopen. Aan hun zou een wervende folder meegegeven 

kunnen worden. Uiteindelijke doelstelling is om  langs die weg 
nieuwe leden te werven.  

Flyeren bij daarvoor geschikte gelegenheden.   
Een interview afnemen met een nivonlid, b.v iemand die al 40 jaar lid 

is. 
Opsturen van een dergelijk interview naar de krant. 

Als je iets gewijzigd wilt hebben voor de website een mail sturen naar 
info@nivon-deventer-zutphen.nl 

 
6b. Activiteiten werkgroepen en verder 2013. 

De huidige activiteiten van de werkgroepen die al zijn genoemd in het 
concept –activiteitenplan 2013 voortzetten. Een aantal aandachtspunten : 

mailto:info@nivon-deventer-zutphen.nl


De tuinen groep bezoekt in 2013 4 tuinen op een donderdag. Ze zijn 
alle gelegen in Gelderland. 

We bezoeken tuinen die ruime openingstijden hebben en waar we 

ons niet van te voren  hoeven aan te melden. Vermelding in de 
nieuwsbrief, met een link naar de te bezoeken tuin.  

De leesclub doet het goed , maar is met 10 personen vol. Mochten er 
meer aanmeldingen komen, dan zou er een 2e groep opgezet 

kunnen worden. 
Het is niet bekend hoeveel mensen er gebruik hebben gemaakt van de 

aangeboden fiets tochten op de website. 
Voor de natuurwandelingen vanuit Wichmond was dit jaar geen 

belangstelling. 
De opening van het seizoen is al een aantal jaren begin oktober, maar 

werd niet druk bezocht. Het bestuur wil dit verzetten naar het 
voorjaar (paasweekend ). Dit is echter niet besproken in de 

vergadering. 
Een drietal LAW-wandelaars wil van 25 mei tot en met 2 juni een 

wandeltrektocht organiseren in de Eifel. 

In Zutphen is een nieuwe kookgroep in oprichting. De kookgroep 
bestaat uit 5 volwassenen en 3 kinderen. 

Op 1 juni staan we met een stand op de wereldmarkt in Zutphen. 
 

Een nieuw op te starten activiteit. 
Suggestie van enkele leden: organiseer een gratis eetcafé. De deelnemers 

zou gevraagd kunnen worden het Nivon  te steunen. Het bestuur wacht de 
uitwerking van de betrokken leden af.  

 
April is Nivon wandelmaand, via een kadernieuwsbrief zal hieraan extra 

aandacht besteed worden. 
 

6c. Financiën 
De begroting voor 2013 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  

Een punt van discussie uit de vergadering was, waarom sommige 

activiteiten een bijdrage vragen, terwijl er geen onkosten worden gemaakt 
? 

Het bestuur geeft aan , dat elke activiteit vaak onzichtbare kosten met 
zich brengt, zoals wandelingen voor lopen, papiergebruik,  kosten van 

gastvrouw/gastheer zijn, tuinen of musea verkennen etc. Uitgangspunt is 
dat elke activiteit zichzelf kan bedruipen. Wordt er geld overgehouden dan 

kunnen verliesgevende activiteiten daarmee goed worden gemaakt en 
anders gaat het in de afdelingsspaarpot. Een dergelijke spaarpot is 

belangrijk want het ledental loopt terug en dat betekent dat op termijn de 
afdeling minder geld krijgt van het centraal bestuur.  

 
7. Benoeming kascommissie 

Joop van Eykelen treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet. 
Naast Elsbeth Schipper wordt Trudy van der Hoop door de vergadering 

aangewezen. 



Het mandaat van Elsbeth loopt tot en met de jaarvergadering van 2014; 
dat van Trudy tot en met de jaarvergadering van 2015. 

 

8. Bestuursverkiezing 
Er zijn 4 kandidaten. Ank Petermann en Jaap Senff zijn aftredend maar 

herkiesbaar. Nieuwe kandidaten zijn Dick Hagen en Annelies Dijksman. 
Alle vier kandidaten worden door de vergadering gekozen. Annelies 

Dijksman neemt daarbij de plaats in van Anita Dekker, die tussentijds uit 
het bestuur is getreden.  

Het rooster van aftreden ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit. 
Tussen haakjes staat of hij/zij volgens de statuten herkiesbaar is. 

Ank Petermann  ( nog 1 keer herkiesbaar dwz t/m 2018) 
Ria van der Rijt   ( nog 1 keer herkiesbaar dwz. t/m 2018) 

Jaap Senff  ( niet meer herkiesbaar in 2016) 
Annelies Dijksman (maakt bestuursperiode van Anita af + nog 2 x 

herkiesbaar dwz. t/m 2020)  
Dick Hagen ( nog 2 x herkiesbaar dwz. t/m 2021) 

 

9. kiezen van een afgevaardigde voor de Nivon raad 
Joop Lagaaij heeft zich aangemeld om als afgevaardigde samen met een 

bestuurslid mee te gaan naar de Nivonraad, die 2 x per jaar vergaderd nl. 
in mei en in november. Joop zal op tijd op de hoogte gebracht worden van 

de exacte data. Vorig jaar was dit verkeerd gegaan waardoor degene die 
zich had aangemeld niet mee geweest is. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen verder opmerkingen of vragen , om 22.15 sluit de 
vergadering. 

Allen wel thuis ! 
 

 
 

 
 


