
JAARVERGADERING NIVONAFDELING DEVENTER – ZUTPHEN  
 

 

VRIJDAGAVOND 24 JANUARI 2014 om 20.00 uur in de FERMERIE 
MUGGEPLEIN  9  7411 NW  DEVENTER.              
 

  

AGENDAPUNTEN    
 
1/2.  Opening en vaststelling agenda  
 
3.  Verslag van de op 25 januari 2013 gehouden jaarvergadering  
 
4.   Huldiging jubilarissen  
 
5.  Jaarverslag 2013    Discussie en na de pauze besluitvorming 
      a. Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden  
      b. Activiteiten  van de werkgroepen   
      c. Financiële beeld en Jaarrekening 2013 
 
6.   Jaarplan 2014        Discussie en na de pauze besluitvorming  
       a. Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden  
       b.  Voorgenomen activiteiten van de werkgroepen 
       c.  Begroting 2014  
 
7.  Benoeming kascommissie  
     Aftredend is Elsbeth Schipper.  
 
8.  Bestuursverkiezing  
     In het kader van het rooster is aftredend Annelies Dijksman, die vorig jaar aantrad in de vacature  
     van Anita Dekker.  Annelies Dijksman is herkiesbaar.  
     In  september heeft Dick Hagen aangegeven  tussentijds zijn bestuursfunctie neer te leggen,  
     waardoor in het bestuur een vacature is ontstaan.          
 
9.   Verkiezing van één afgevaardigde + een reserve voor de Nivonraad  
 
10. Rondvraag en sluiting.   
 
 
 

Toelichting    Het discussierondje  
 
Evenals vorig jaar stelt het bestuur voor om de discussie te laten plaatsvinden in drie 
tafelgroepen, die elk een onderwerp voor hun rekening nemen.  
  

1. Welke activiteiten zijn in 2013 ondernomen en welke activiteiten staan in 2014 op de 
rol ? Zijn er aanpassingen noodzakelijk en zo ja welke ?   

2. Gaat het goed met de PR, de communicatie met de leden (website, nieuwsbrief) en 
met de buitenwereld ( artikelen in de krant, de aanwezigheid op markten) ? Hoe gaan 
we er in 2014 verder mee ?  

3. De afdelingsfinanciën: de uitkomsten van 2013, de begroting voor 2014 ; de eigen 
bijdrage per activiteit en wat kunnen we van het landelijk bestuur verwachten.  
Moeten we ons geld anders inzetten ?  

 
Na de pauze kan per groep heel kort worden aangegeven wat ze ervan vonden, waarna 
besluitvorming kan plaatsvinden.  Tot  ziens op de jaarvergadering.  



CONCEPT-VERSLAG JAARVERGADERING NIVON-AFD.DEVENTER-ZUTPHEN d.d. 25-1-2013 
 
Aanwezig : 32 leden. 
Afwezig met kennisgeving : 10 leden.  
Het bestuur bestaat uit  Ria van der Rijt  ( vergadervoorzitter), Jaap Senff ( penningmeester), Ank 
Petermannen 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 (totaal22) 
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. 

a. Nieuwsvoorziening, PR en de band met de leden 
b. Activiteiten van de werkgroepen (inclusief concept lijst activiteiten 2013) 
c. 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 positiefbeeld 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 22januari 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 : 

• 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. 

mailto:info@nivon-deventer-zutphen.nl


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 Nivonraad 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARVERSLAG  2013  EN JAARPLAN 2014 
 

1.   TER INLEIDING   
 
Het jaar 2013 had twee gezichten. Aan de ene kant waren er succesvolle activiteiten, maar daar 
stonden activiteiten tegenover die niet of slechts beperkt doorgingen door een gebrek aan 
belangstelling . In dit verslag treft u de sporen daarvan aan.  Over publiciteit hebben we in het 
afgelopen jaar niet te klagen gehad. De persberichten inzake de MAW en LAW blijken goed gelezen 
te worden.   
Ook in 2013 speelde ons een gebrek aan menskracht parten. De doorlichting van onze ledenbestand 
is halverwege blijven steken, maar zal in 2014 met kracht worden voortgezet, want het verschil tussen 
ons officiële ledenbestand en onze digitale Nieuwsbrievenbestand is te groot.   
Evenals vorig jaar is het jaarverslag/jaarplan zo opgesteld, dat het tevens als praatpapier bruikbaar is 
voor de drie discussiegroepen in de Jaarvergadering op 24 januari 2014.  
 
 

2.  NIEUWSVOORZIENING , PR  EN BAND MET DE LEDEN 
 

NIEUWSVOORZIENING EN PR 
 
Website en digitale Nieuwsbrief 
De in de vorige jaarvergadering aangekondigde verbeteringsslag is uitgevoerd. De website is 
gebruiksvriendelijker en informatiever geworden.  
Een punt van zorg vormt de verzending van de maandelijkse Nieuwsbrieven. E-mailadressen blijken 
niet altijd even betrouwbaar te zijn. De mutatiesnelheid is hoog.  
 
Zichtbaarheid in de buitenwereld  
Onze activiteiten werden ook in 2013 geregeld vermeld in De Stentor en de diverse nieuwsbladen. In 
de herhaling zit de kracht, zegt men wel. Dat geldt zeker voor de persberichten, die duidelijk beginnen 
bij te dragen aan onze naamsbekendheid.  
Voorts was onze afdeling te zien op de op 1 juni gehouden Wereldmarkt in Zutphen.     

 
BAND MET DE LEDEN  
 
Ledenadministratie  
Zoals bekend wordt de ledenadministratie landelijk bijgehouden. Door de overschakeling op een 
nieuw systeem met alle bijbehorende software-problemen in 2012 en de onderbezetting van het 
landelijk bureau verliep in 2013 de informatievoorziening door het landelijk bureau wederom met 
horten en stoten. Zo weten we niet hoeveel leden er precies opgezegd of overleden zijn en hoeveel 
nieuwe leden zich hebben aangemeld. Of in 2014 de grote verbetering optreedt, is afwachten.  
 
Ontwikkeling ledenbestand 
Per november 2012  stonden er  560 leden bij onze afdeling ingeschreven.  Per november jl. waren 
dat er 503. Een verschil van 57 leden. Onze afdeling is dus per saldo met 10 % ingekrompen, 
waarmee we helaas keurig in de pas lopen met het landelijk beeld. . 
 
 

Jaar Leden Opgezegd/overleden Nieuw 

2010  836  39 36 

2011 687   

November 2012 560   

November 2013 503   

 
In de hogere kringen van het Nivon wordt aangenomen, dat de economische crisis een belangrijke 
factor is bij de terugloop van het aantal leden.    
 
 
  



Vrijwilligersverwenmiddag  
Op 1 november organiseerden we een “verwenmiddag” voor de “voortrekkers” van de werkgroepen. 
Een rondwandeling door het centrum van Deventer stond centraal gevolgd door een “high tea”  in de 
Walstraat. Het werd door de voortrekkers zeer op prijs gesteld.     
 
Opening van het winterseizoen  
De opening van het winterseizoen vond plaats op 21 september met een gezellige middag. Er werd   
een voortreffelijke maaltijd geserveerd in de Overtuin in Warnsveld en tussen de bedrijven door een 
bezoek gebracht aan de molen van Warnsveld. De formule bleek een schot in de roos. De opkomst 
van de leden was boven verwachting.   
 
Eindejaarsbijeenkomst ( “stamppottenmaaltijd”)   
Op 19 december werd als afsluiting van het kalenderjaar in het ABK-huis het traditionele 
stamppottenbuffet  geserveerd omlijst met het verhalen en gedichten. De opkomst was iets lager dan 
we de afgelopen jaren gewend waren. Achtentwintig leden namen aan de zeer gewaardeerde maaltijd 
deel.   
 
Bestuur  
Het bestuur heeft dit jaar 10 x vergaderd. De ideeën over de versterking van de bestuursstructuur van 
de afdeling zijn ook dit jaar blijven liggen. Dat is mede veroorzaakt doordat het landelijk bestuur 
probeert heel geleidelijk de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden van afdelingen te 
bevorderen. Bij voorkeur gegroepeerd rondom de natuurvriendenhuizen. Voor ons is dat het ABK-
huis. Meer dan enkele gesprekken zijn er in 2013 niet gevoerd.  
In oktober heeft Dick Hagen om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap neergelegd, 
waardoor er weer een vacature is ontstaan.  Jammer !  De taken zijn herverdeeld, maar het bestuur 
ziet uit naar versterking.  
.  
 

WAT GAAN WE DOEN IN 2014 
 
Puntgewijs:  

o De vergelijking van de postadressen met de e-mailadressen leverde een opvallend en 
eigenlijk ook dramatisch beeld op.  Via de e-mail bereiken we hooguit 70% van de leden. Die 
kloof zal moeten worden gedicht. Dit actiepunt krijgt een hoge prioriteit.  

o De doorlichting van ons ledenbestand is in 2013 door capaciteitsgebrek blijven liggen. 
Doelstelling is om meer inzicht krijgen te krijgen in de leeftijdsopbouw en samenstelling van 
ons ledenbestand. En niet in de laatste plaats de betrouwbaarheid van de ledenregistratie.  

o Het PR-beleid voortzetten via de berichtjes in de krant en nieuwsbladen en onze 
aanwezigheid op markten.  

o De weg naar een regionaal samenwerkingsverband van afdelingen verder verkennen. Via de 
maandelijkse Nieuwsbrief of de website de leden erbij betrekken.  

 
 

3.  ACTIVITEITEN   VAN DE WERKGROEPEN  
 

CULTURELE ACTIVEITEN  
 

MUSEUMGROEP 
De Museumwerkgroep bestaande uit Riet Theuns en Riëtte Senff  heeft in het afgelopen jaar tien keer 
het initiatief genomen om een museumbezoek te organiseren. Daarvan zijn er slechts vijf doorgegaan. 
Eén keer moest afgezegd worden vanwege treinproblemen. De andere vier keren was er geen 
belangstelling.   
Aan de vijf museumbezoeken namen in totaal 34 personen deel. Een gemiddelde van bijna zeven per 
bezoek.  
 

Plannen voor 2014  
De Museumgroep heeft besloten om in het eerste kwartaal van 2014 wat dichter bij huis te blijven en 
de bezoeken te verschuiven van de tweede zaterdag  naar de tweede dinsdag van de maand. 
Daarna evalueren wij of het zin heeft door te gaan in het laatste kwartaal.  



LEESGROEP  
Alweer het tweede jaar van de Leesgroep onder de bezielende leiding van Huub Peters. In elke 
bijeenkomst , die om de maand bij één van de deelnemers thuis wordt gehouden, staat een boek uit 
de moderne Nederlandse literatuur centraal, dat uitvoerig wordt besproken.  
Gemiddeld namen 7 leden aan de bijeenkomsten deel 
 

Plannen voor 2014 
De Leesgroep gaat op dezelfde voet door.  

 
 

CREATIEVE ACTIVITEITEN   
 
BREI- en HAAKINSTUIF 
 
Nu ook in Zutphen  
In het najaar is door Merente van Leeuwen het initiatief genomen om ook in Zutphen bij haar thuis een 
brei-instuif te organiseren. Er zijn inmiddels drie brei-instuiven geweest, die 4 tot 7 deelnemers trokken  
en zelfs een nieuw Nivon-lidmaatschap opleverde.   
De brei-instuif is bedoeld als aanvulling . Er zijn heel wat breisels, bollen en zelfs lappen uit kasten en 
van zolders gekomen. Gezamenlijk worden er blikken op geworpen, er wordt gepast en adviezen 
gegeven, die al dan niet worden opgevolgd. In ieder geval is het heel gezellig onderling onder het 
genot van koffie en thee.   
 

Plannen voor 2014 
Het voornemen is in elk geval tot en met maart de Brei-instuif door te zetten. Tenslotte zijn we 
benieuwd naar de eindresultaten en/of opgeruimde kasten in het voorjaar. Maar voorop staat het 
informele contact onderling.  Er zijn nu ongeveer  zeven vaste breisters rond de grote tafel, maar er 
plaats voor meer !  Zoals het er nu uitziet, wordt de Zutphense brei-instuif in 2014-2015 weer een 
Nivon-herfst en -winteractiviteit.  
De Zutphense brei-instuif wordt georganiseerd op de derde maandag van de maand.  

 

De Haere  
Op alle eerste woensdagen van januari, februari, maart, oktober en november en de tweede 
december vond ook in 2013 in het Koetshuis van Havezathe “De Haere”  nabij Olst de brei- en 
haakinstuif plaats.Het aantal deelnemers was in 2013  gemiddeld 6. Op jaarbasis waren dat 38 
deelnemers. Ideeën, technieken en patronen werden uitgewisseld. Het samen handwerken was en 
blijft gezellig en inspirerend.  
Voorts waren we actief op het Pinksterkamp met Annie’s Breicafé met het thema insecten.   
 

Plannen voor 2014 
Er zijn weer 6 woensdagmiddagen gereserveerd in de eerste en laatste drie maanden van het jaar. 
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.   
En uiteraard zijn we present op het Pinksterkamp op de Hallse Hull met de 5e editie van Annie’s 
Breicafé.  

 
Patchwork - en quiltinstuif   
Deze instuif vond plaats op alle derde woensdagmiddagen van de maanden januari, februari, maart, 
oktober en december.  Ook deze instuif kwam bij elkaar in het Koetshuis van De Haere. Er werd op 
verschillende niveaus gewerkt, van beginnend tot zeer geroutineerd, van traditioneel tot geheel vrij 
lapjeswerk. In totaal namen 25 leden deel aan de patchwork- quiltinstuif. 
 

Plannen voor 2014 
Er zijn weer 6 woensdagmiddagen gereserveerd in het Koetshuis in de eerste en laatste drie 
maanden van het jaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

 
 
 
 

 



KOOKGROEP EN EETGROEPEN 
In Deventer was de Vegetarische Kookgroep actief . Er is bijna elke maand ( dwz.10 x)  een 
vegetarische maaltijd bereid.   
Zoals in de bedoeling lag, is in 2013 in Zutphen met succes een kook- en eetgroep gestart ten huize 
van Ank Petermann.  
Voor beide kook- en eetgroepen geldt, dat het resultaat door de deelnemers zeer op prijs werd 
gesteld. Eigenlijk zouden meer leden van de kookresultaten moeten genieten. Er is nog plaats in de 
herberg.  
 

Plannen voor 2014 
Vooralsnog zal op dezelfde voet worden doorgegaan. Wel hebben beide kookgroepen dringend 
behoefte aan versterking.  

 
 
 

NATUURACTIVITEITEN  
 

TUINENGROEP  
In 2013 heeft de Tuinengroep  onder leiding van Annelies Dijksman 3 tuinen bezocht. In  het koude 
voorjaar de  Kijk(rots)tuinen van Nunspeet, in juni de tuin Rosenhage in Winterswijk  en in augustus r 
de tuin De Wierse in Vorden.  De belangstelling vertoonde helaas een dalend verloop. Van 6 , via 3 
naar 0 deelnemers…..   
 

Plannen voor 2014 
Voor 2014 zijn geen tuinbezoeken gepland, maar mochten er leden zijn die ergens een tuin willen 
bezoeken dan wil Annelies helpen bij de organisatie van het bezoek. Dat wordt dan in de 
maandelijkse Nieuwsbrief aangekondigd.   

 

NATUUREDUCATIEVE WANDELINGEN   
Deze activiteit is in 2013 niet georganiseerd.  
 

Plannen voor 2014  
Gelet op de ervaringen in de afgelopen jaren is het uiterst onzeker of deze activiteit zal worden 
voorgezet.  

 
 

WANDELEN   
 

LANGE AFSTANDSWANDELINGEN  (LAW)  
Elke maand op de derde zaterdag van de maand een Lange Afstands Wandeling organiseren is de 
doelstelling van de LAW-werkgroep. Daarin is zij ook in 2013 geslaagd.  
De gemiddelde LAW bedroeg ruim 19 km en was daarmee ongeveer gelijk aan de afstand in 2012.  
Het gemiddeld aantal deelnemers was 12 tot 13. exclusief de honden. In totaal wandelden 138 
personen mee, waarvan 29 niet-leden. Er werd gewandeld in de Achterhoek, Salland, Twente, en op 
de Veluwe.  
Van 4 tot en met 6 oktober is in het natuurvriendenhuis in Evingsen ( Sauerland Duitsland) een 
gezellig LAW-weekend gehouden, waarin volop gewandeld is onder wat wisselende 
weersomstandigheden.  
De LAW-werkgroep bestond in 2013 uit Gerda Hoogendoorn,  Ans van Leeuwe, Merente van 
Leeuwen , Henry Dutij en Jaap Senff.  De werkgroep gaat in dezelfde samenstelling door.  
 

Plannen voor 2014   
Zoals gebruikelijk staan op de 3e zaterdag van de maand weer LAW’s gepland. Daarbij gaat de LAW-
werkgroep op zoek naar nieuwe routes en plaatselijke “ommetjes”. Uiteraard blijft de afstand 
gemiddeld 19 tot 20 km met een iets langere afstand in het 2e en 3e kwartaal en een iets kortere 
afstand in het 1e en 4e.   
Het LAW-weekend zal plaatsvinden van 31 oktober t/m 2 november in Zuid-Limburg.   

 
 



MIDDENLANGE AFSTANDSWANDELINGEN (MAW)  
Er is in 2013 elke maand een Middellange Afstands Wandeling gemaakt. De MAW’s zijn uitgezocht 
door Jeanne Klijn en voorgelopen door de overige leden van de MAW-werkgroep : Trudy van der 
Hoop, Klarie Veerman, Gerda Scheele en Alice Snel.  
Het totaal aantal personen dat in 2013 gewandeld heeft, bedraagt  58 leden en (opvallend) 49 niet-
leden,. die veelal op de MAW afkomen naar aanleiding van de persberichten. Totaal dus 107.  Ter 
vergelijking is 2012 waren het er 113, een verwaarloosbaar verschil. Het aantal deelnemers per MAW 
kent een grote variatie. Het grootste aantal was 24 en het kleinste 4. Ook dat is niet ongewoon gelet 
op de laatste jaren.   
 

Plannen voor 2014 
De MAW-werkgroep gaat op dezelfde voet door. Dat betekent, dat elke 1e zaterdag van de maand 
een MAW georganiseerd wordt.  

 
 
MEERDAAGSE KAMPEN / REIZEN  
 
Van 25 mei t/m 2 juni 2013 heeft een vijftal leden van onze afdeling op eigen initiatief een wandelreis 
gemaakt in de Eiffel in Duitsland.  Zo kan het dus ook.  
 
Doordat de activiteitenweken die het Hallse Hull elke zomervakantie organiseert, in 2013 niet 
doorgingen verviel het zgn. Kleinkinderkamp.  
Het Kleinkinderkamp , waaraan op individuele basis grootouders met hun kleinkinderen deelnamen, 
lifte altijd met één van de activiteitenweken mee.   
 
In het afgelopen jaar is geen waddenweekend georganiseerd.  
 

Plannen voor 2014 
Het bestuur laat ook in 2014 het initiatief om een wandelreis te organiseren aan de leden over.  
Als het Hallse Hull  weer activiteitenweken organiseert  ( en daar ziet het naar uit) zal door het 
bestuur een oproep worden gedaan, dat grootouders met hun kleinkinderen in Hall gaan kamperen.  
Voor begin september is een uitwaaiweekend gepland op één van de Waddeneilanden. Nadere 
berichtgeving volgt op de website en in de Nieuwsbrieven van dit voorjaar en zomer.    
Zie voorts het activiteitenoverzicht 2014.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  FINANCIËN  
 

LANDELIJK BEELD  EN DE GEVOLGEN VOOR DE AFDELING 
 
 
De inkomsten en uitgaven van onze vereniging staan onder druk. Zoals het landelijk bestuur onlangs 
constateerde, laten de economische recessie en de niet meer vanzelfsprekende plaats van het Nivon 
in de maatschappij hun sporen na. Gevolgen van het een en ander zijn ledenverlies, een (te) lage 
bezettingsgraad van de natuurvriendenhuizen en een structureel financieel verlies dat in 2012  meer 
dan € 400.000 bedroeg.  Verwacht wordt dat ook de jaren 2013 t/m 2015 een structureel financieel 
tekort te zien zullen geven, dat zal worden opgevangen uit de reserves. In 2013 is een begin gemaakt 
met de noodzakelijke financiële sanering en reorganisatie van het bureau. In  2016 wordt herstel 
verwacht.  
 
De afdeling ontving vorig jaar uit Amsterdam een bijdrage van €  1.967. Dat is € 97 lager dan in 2012. 
De oorzaak is de terugloop van ons afdelingsledental, die op twee manieren doorwerkt in de bijdrage, 
die de afdeling ontvangt van het landelijk bestuur.  
In de eerste plaats ontvangt de afdeling € 1,00 per postadres. Minder leden betekent al snel minder 
postadressen en dus een lagere bijdrage. Dat verklaart de lagere bijdrage in 2013.  
Daarnaast ontvangt de afdeling een bedrag voor het aantal afgevaardigden, dat de afdeling heeft in 
de Nivonraad. Per afgevaardigde is dat € 700. We hadden er in 2013  twee; goed voor € 1.400.    
Door de terugloop van het afdelingsledental in 2013 is het de vraag of wij in 2014 nog twee 
vertegenwoordigers mogen afvaardigen naar de Nivonraad.  We houden er rekening mee, dat wij per 
1 januari onder de kritische grens zijn gekomen en terugvallen naar één afgevaardigde.  Dat betekent 
een verlaging van de landelijke bijdrage met tenminste € 700,-.  
In onze afdelingsbegroting voor 2014 is van een lagere landelijke bijdrage uitgegaan, hetgeen een 
tekort tot gevolg heeft. Gelukkig kunnen we dat in 2014 nog gemakkelijk opvangen.  
 
 

JAARREKENING 2013 
 
Het financiële beeld 2013   
Samengevat geeft de jaarrekening een overschot aan van €  481,03 op de organisatiekosten en een 
tekort op de activiteiten van € 72,92. Het uiteindelijk resultaat is dus € 408,11  positief.  
Eigenlijk is het overschot nog hoger als we niet € 200 als aanbetaling hadden moeten doen voor het 
LAW-weekend in het najaar van 2014.   
In de begroting voor 2013 werd een overschot op de organisatiekosten geraamd van € 100. De 
activiteitenkosten zouden quitte spelen. Het totale overschot is dus aanzienlijk hoger uitgevallen, 
hetgeen onder meer werd veroorzaakt door vooral lagere kosten voor de website en de 
vrijwillligers(mid)dag.  
De activiteiten geven een tekort te zien. Oorzaken daarvoor waren in het bijzonder het achterwege 
laten van een eigen bijdrage bij de Opening van het seizoen in Warnsveld en de vooruitbetaling ten 
behoeve van  LAW-weekend  2014.   
 
Voor het overige wordt verwezen naar het op de jaarvergadering uit te reiken cijfermatige overzicht en 
naar het verslag van de kascontrolecommissie.  

 
BEGROTING 2014 
 
De begroting voor 2014 geeft een totaal tekort aan van €  150.  
Dat wordt met name veroorzaakt door de organisatiekosten en de niet volledige dekking daarvan door 
de landelijke bijdrage  ( zie onder het kopje  Landelijk beeld en de gevolgen daarvan voor de afdeling). 
Resultaat is een tekort op de organisatiekosten van € 350.  
De inkomsten en uitgaven van de activiteiten geven naar verwachting een overschot van € 200.  
 
Opvallend is het grote verschil tussen de begrotingen van 2013 en 2014 met betrekking tot de   
totaalcijfers. In 2013  € 9.190  en in 2014  €  3.900.  
Dit grote verschil wordt in het bijzonder veroorzaakt doordat in 2014 geen raming is opgenomen voor 
een door het bestuur te organiseren wandelreis.  Evenals in 2013 laten wij dat aan de leden zelf over.  



 
 

BEGROTING 2014  
 

      Omschrijving          Begroting 2013               Begroting 2014 
     Inkomsten uitgaven     Inkomsten  uitgaven  

Organisatie  
Landelijke bijdrage     1.990       -     1.200                   - 
Kosten jaarvergadering        340          -        350  
Bureau- en bestuurskosten         -     400          -        450 
Ondersteuning vrijwilligers         -      400          -        400 
Kwartaal Nieuwsbulletin          -         100          -                        80  
Website / Propaganda          -                    500                      -         150 
Subsidies en donaties          -       -           -                      - 
Rente / bankkosten               150           -               120 
Reserveringen    
Overschot op de organisatiekosten         -     100           -                      - 
Tekort op de organisatiekosten                      -       -         350          - 

Subtotalen organisatie      1.990    1.990      1.550     1.550 
 
Activiteiten  
Opening seizoen /stamppottenmaaltijd        290      500          250        500 
LAW           700                  600        1000         800 
MAW           150        50          150          50 
Educatieve wandelingen           50        50            50          50 
Buitenlandse wandelreis     5.000   4.800           pm         pm 
Waddenweekend         550      500          550        500 
Open Tafels en koken              0         0              0           0 
Midweek / Kleinkinderkamp        100      100           100        100 
Groene activiteiten            60                   50            30            20 
Creatieve activiteiten         100        80           120          80 
Culturele activiteiten          100                   70             50            0 
Activiteiten ouderen          100      100            50           50 
Reserveren voor nieuwe activiteiten         -      300   -            -  
Overschot op de activiteiten                      0            200 

Subtotalen activiteiten        7.200   7.200         2.350      2.350 
2350 
TOTALE INKOMSTEN EN UITGAVEN     9.190   9.190         3.900      3.900 
 
SALD0                         +100           - 150          
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE  CONCEPT – ACTIVITEITENOVERZICHT 2014 

Vast  te stellen in de Jaarvergadering d.d. 24 januari 2014 
  

Januari        

Zaterdag  4 MAW      
Woensdag  8 Brei-instuif  De Haere 
Dinsdag  14 Museumgroep  
Woensdag 15 Patchwork- en quiltgroep 
Donderdag 16 Bestuursvergadering 
Zaterdag 18 LAW 
Maandag 20 Brei-instuif Zutphen  
Vrijdag  24 Jaarvergadering  

      

Februari 

Zaterdag   1 MAW 
Woensdag   5  Brei-instuif De Haere 
Dinsdag  11 Museumgroep  
Zaterdag 15 LAW 
Maandag 17 Brei-instuif  Zutphen  
Woensdag 19 Patchwork- en  quiltgroep 
Donderdag 20 Bestuursvergadering  
 

Maart 

Zaterdag   1  MAW 
Woensdag   5 Brei-instuif  De Haere 
Dinsdag  11 Museumgroep 
Zaterdag 15 LAW 
Maandag 17 Brei-instuif  Zutphen  
Woensdag 19 Patchwork- en quiltgroep 
Donderdag 20 Bestuursvergadering 
 

April  

Zaterdag   5 MAW 
  
Zaterdag  of 12 Opening seizoen  
Zondag                13 
Donderdag 17 Bestuursvergadering 
Zaterdag 19 LAW 
 

Mei 

Zaterdag  3 MAW 
Donderdag 15 Bestuursvergadering 
Zaterdag 17 LAW 
Zaterdag 24 Wereldmarkt  Zutphen 
 

Juni  

Zaterdag   7 MAW 
Zaterdag  t/m    7 Pinksterkamp met  
Maandag   9 Annie’s Breicafé op 7/6 
Donderdag  19 Bestuursvergadering 
Zaterdag  21 LAW 
   

Juli 

Zaterdag 5 MAW 
Zaterdag 19 LAW 
Zaterdag 26 Kleinkinderkamp op het  
   Hallse Hull  t/m 1 aug. ? 
  

Augustus  

Zaterdag 2 MAW 
Donderdag 14 Bestuursvergadering  
Zaterdag  16 LAW  
Zaterdag 30 Uitmarkt Deventer (?)  



September   

Vrijdag     5 Waddenweekend t/m 
   Zondag   7/9 
Zaterdag   6 MAW 
Donderdag 18 Bestuursvergadering 
Zaterdag 20 LAW 
    

Oktober 

Woensdag   1 Brei-instuif  De Haere 
Zaterdag   4 MAW 
Vrijdag  10 Voortrekkersbijeenkomst 
Dinsdag  14 Museumgroep 
Woensdag 15 Patchwork- en quiltgroep  
Donderdag 16 Bestuursvergadering  
Zaterdag 18 LAW 
Maandag 20 Brei-instuif Zutphen 
Zaterdag 25 Nacht van de nacht  
Vrijdag 31 Begin LAW-weekend  
 

November  

Zaterdag  en  1 – 2      LAW-weekend  
Zondag 
Zaterdag  1 MAW 
Woensdag  5 Brei-instuif  De Haere 
Dinsdag  11 Museumgroep  
Zaterdag 15 LAW 
Maandag 17 Brei-instuif  Zutphen 
Woensdag 19 Patchwork- en quiltgroep  
Donderdag 20 Bestuursvergadering  
 

December  

Woensdag  3 Brei-instuif  De Haere  
Zaterdag  6 MAW 
Dinsdag   9 Museumgroep  
Donderdag 11 Bestuursvergadering  
Maandag 15 Brei-instuif  Zutphen  
Woensdag 17 Patchwork- en quiltgroep 
Donderdag 18 Stamppottenbuffet 
Zaterdag 20 LAW 
 
 
TWEE  OPMERKINGEN  

o BIJ WIJZE VAN PROEF ZIJN IN DIT OVERZICHT ZIJN DE ACTIVITEITEN VAN DE MUSEUMGROEP 
NU IN HET EERSTE EN HET LAATSTE KWARTAAL VERMELD EN WEL OP DE 2E  DINSDAG VAN 
DE MAAND.   
OF DE MUSEUMGROEP IN HET LAATSTE KWARTAAL NOG ACTIEF IS, HANGT AF VAN DE  
EVALUATIE VAN HET EERSTE KWARTAAL.  

 
o ONAFHANKELIJK VAN DIT  SCHEMA ZIJN EEN LEESGROEP,  EVT. EEN  TUINENGROEP EN  

EETGROEPEN  ACTIEF.   
 
 


