
JAARVERGADERING NIVONAFDELING DEVENTER – ZUTPHEN  
 

 

VRIJDAGAVOND 30 JANUARI 2015 om 20.00 uur in ’t Warnshuus  
Dreiumme 43  7232 CN Warnsveld  
 

 
  

AGENDAPUNTEN    
 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
 
2.  Huldiging jubilarissen  
 
3.  Verslag van de op 24 januari 2014 gehouden jaarvergadering  
 
4.  Jaarverslag 2014     
 
5.  Rapport van de kascontrolecommissie inzake de financiën in 2014.  
 
6. Jaarrekening 2014 
 
7. Begroting 2015  
 
8. Benoemingen  

8.1 Bestuursverkiezing   
 Geen van de huidige vier bestuursleden is aftredend.  

Wel is er een vacature voor de redacteur Nieuwsbrief en website. De huidige redacteur, 
Jeanne Klijn, heeft aangegeven, dat zij in verband met andere drukke werkzaamheden er de 
voorkeur aangeeft, haar functie van redacteur neer te leggen. Als redacteur woont zij de 
maandelijkse bestuursvergaderingen bij.  

8.2  Benoeming lid en plv. lid kascommissie   
      Aftredend is Trudy van der Hoop   

Het blijkt zinvol te zijn om ook een plv. lid van de kascommissie te benoemen, die kan 
aantreden als onverhoopt een lid van de kascommissie uitvalt. 

8.3 Verkiezing van één afgevaardigde + een reserve-afgevaardigde  voor de NIVON-raad  
 
  9. Inventarisatie van door de leden aangegeven onderwerpen en behandeling van het door het 
      bestuur voorgestelde jaarplan 2015.  
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agendapunt 3  Concept-verslag jaarvergadering d.d. 24 januari 2014 
Locatie: Fermerie  in Deventer  
 
AANWEZIG;   27 personen , zie presentielijst. 
 

1/ 2  Opening/vaststelling agenda  

Om 20.00 uur opent Ria van der Rijt de vergadering. Ze heet iedereen welkom en vertelt dat het 
NIVON dit  jaar haar 90-jarig bestaan viert. Er is in ieder geval een activiteit ( landelijk ) gepland op 
vrijdag 6 juni  in en bij het ABK huis. 
 
3. Notulen jaarvergadering  25 januari 2013 

Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Huldiging jubilarissen 

Het aantal jubilarissen is dit jaar 10, allen zijn 25 jaar lid. Alleen Ans en Pim Hillenius zijn aanwezig en 
krijgen een speldje, de felicitatie en bloemen.  De afwezige jubilarissen krijgen bezoek van een van de 
bestuursleden. In de zaal is een lid aanwezig, Riet Theuns, die 55 jaar lid is van het NIVON. Dit geeft 
helaas geen recht op een speldje, maar is wel een lange tijd. 
 
5. Discussie  

We gaan uiteen in drie groepen, die elk over een thema discussiëren aan de hand van de jaarstukken. 
Na de pauze wordt verslag uit gebracht van de bevindingen van de drie groepen. 
 
Thema 1 :  de pr , de nieuwsvoorziening ;  de krant, de site, de nieuwsbrief, de papieren 

kwartaal nieuwsbrief, de band met de leden. 

Algemeen 

* de nieuwsbrief zo houden, liefst op 1 A4, voor uitgebreidere informatie verwijzen naar de website. 

* papieren kwartaalbrief ook versturen naar de huizen door het gehele land. 

* de site is actueel. Zij wordt 1x per kwartaal vernieuwd. Er is behoefte aan korte stukjes sfeer- 

beschrijving van de verschillende activiteiten.  

* Joop van Eykelen was tijdens stamppot buffet gevraagd of hij stukjes wil schrijven uit het verleden, 

hij is daartoe in principe bereid.  

* een aantal e-mailadressen is niet goed of past niet bij de adressen, veel leden hebben geen 

interesse in onze activiteiten zijn alleen lid voor de huizen. We moeten daar meer inzicht in krijgen.  

 Band met de nieuwe leden 

* naar de nieuwe leden een welkomst brief sturen. 

* hierin informatie over de activiteiten van de werkgroep, de huizen noemen. 

* aan de leden het emailadres vragen . 

 P.R. 

*op de site moet staan hoe je lid kunt worden. 

* hoeveel bezoekers komen er op de site? 

* moeten we ook op facebook ,  hier wordt met nee op gereageerd. 

* er moet een nieuwe folder gemaakt worden. 

Deze folder is ook voor niet-leden die een keer mee gaan wandelen, om ze bekend te maken met 

het NIVON.  

* in Zutphen staan we jaarlijks op de Wereldmarkt met de landelijke folders en materiaal van de regio, 

het levert af en toe een nieuw lid op. 

*  voor Uitmarkt in Deventer is al geen bemensing te krijgen. 

Thema 2  : de activiteiten in het afgelopen jaar en die voor het jaar 2014 
De museum groep: 
De belangstelling viel in 2013 tegen. De reden van de weinige animo is niet bekend.  De 
Museumgroep gaat nu bij wijze van proef de museumbezoeken houden op de dinsdag. Het voordeel 
is dat het dan minder druk is in de trein. De proef duurt een kwartaal. Er zijn wat ideeën. Bv.  2 musea 
op 1 dag, zeker als je wat verder gaat. Een aantal musea is niet te bereiken met openbaar vervoer, 



waardoor ze al afvallen.  Er wordt geopperd om van te voren al een stukje te schrijven over het 
museum ter voorbereiding en verdieping. Dit is al eens geprobeerd. Een andere tip is om ter plekke af 
te spreken voor de volgende keer. 
De leesgroep 
Deze loopt goed. Er zijn voldoende deelnemers. De Leesgroep gaat door, zoals in 2013. Opvallend is 
dat er zijn geen Zutphenaren meer bij zijn.  
De brei-instuif  bij Lies Helder op De Haere 
Het loopt goed zoals het nu gaat, er kunnen nog mensen bij, zowel op de quilt groep als op de brei-
instuif.  Alle vormen van breien worden gedaan.  Daarnaast wordt het leven doorgenomen al breiend.   
Inmiddels is er ook in Zutphen een brei-instuif bij Merente van Leeuwen. Hier komen gemiddeld 4 
mensen. Er is ruimte voor meer en het is gezellig. 
Kookgroepen 
De vegetarische eetgroep in Deventer loopt goed, er zijn 7 deelnemers.  In Zutphen komt de eetgroep 
niet van de grond ; mensen stoppen er om allerlei redenen steeds mee.  Ank Petermann  zoekt nog 
nieuwe mensen voor haar eetgroep. 
Tuinengroep 
Vorig jaar zijn 3 tuinen bezocht. Het aantal deelnemers  was gering. Dit jaar is er in de jaarplanning 
geen tuinenbezoek opgenomen. Wel is het mogelijk in de Nieuwsbrief een oproep te doen als je een 
mooie tuin wilt bezoeken of zelf een aantal leden bij elkaar te zoeken.  
LAW en MAW  wandelgroepen  
Beide groepen hebben voldoende belangstelling en gaan op dezelfde voet verder.  Er gaan ook 
regelmatig niet-leden mee die het bericht dan uit de krant hebben.  
Is  er behoefte aan nieuwe activiteiten ? 

• Er wordt gedacht aan het opzetten van een cabaretgroepje. Hiervoor zal een oproep komen in de 

nieuwsbrief. 

• Het bestuur is op zoek naar een kookgroepje dat kan koken bij de grotere evenementen.  

     Voor het kookgroepje melden zich Els Visser, Margreet Grundemann en Elsbeth Schipper aan. 

• Margreet Gründemann vraagt zich af of het kleinkinderen/grootouder kamp dit jaar doorgaat ?  Zij 

vindt het belangrijk dat er ook activiteiten georganiseerd worden  tijdens dat kamp , dit moet in de 

jaarplanning opgenomen worden als activiteit. Het bestuur wijst erop dat het animatieprogramma 

iets is dat de Hallse Hull organiseert.  

• Er staat een uitwaaiweekend gepland op de Waddeneilanden. Welke leden organiseren dat ? 

• Er zijn nog geen initiatieven ontwikkelt voor een wandelreis,  het bestuur laat dit over aan de leden 

die iets willen organiseren. 

Thema 3: de financiën van  de afdeling  Zutphen/Deventer 
Jaap Senff geeft als penningmeester een korte toelichting. Hij wijst op het volgende.  
* In 2014 is de landelijke bijdrage als gevolg van het dalend ledental van de afdeling waarschijnlijk 

E 700,- euro minder als 2013. De landelijke bijdrage is met name bedoeld voor de organisatiekosten, 
zoals de jaarvergadering, de bestuurskosten, de kosten voor de website en de Nieuwsbrief en de 
vrijwilligers. Het is niet de bedoeling dat er tekorten op de activiteiten uit worden betaald.  

* er zijn 2 activiteiten = de leesgroep en de eetgroep=  waarbij geen eigen bijdrage wordt afgedragen 
aan de afdelingskas. Dit omdat een evt. bijdrage praktisch gelijk is aan de kosten en dus alleen maar 
rompslomp oplevert.  

* Alle activiteiten moeten in principe kostendekkend zijn, dus voor een wandeling ook de 
voorbereiding,  een keer de route lopen, de kopieerkosten etc.  Als de activiteit bij iemand thuis is 
gaat het veelal om de (kleine) kosten voor de koffie en de thee.    

 
6. Ter afronding de besluitvorming  

a. Het jaarverslag 2013 wordt vastgesteld.  
b. Rapport van de kascontrolecommissie inzake de financiën 2013 wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  
De kascontrolecommissie bestond uit de leden Elsbeth Schipper en Trudy van der Hoop.  

  De commissie  merkt het volgende op.  
Het bank- en kassaldo klopt en geeft een reëel  beeld. Alles ziet er keurig en duidelijk uit. 
Het meeste geld is uitgegeven aan de grotere activiteiten zoals de opening van het seizoen en 
het stamppottenbuffet. Het tekort op deze activiteiten wordt “betaald”  uit de overschotten op 
andere activiteiten.   



Vanuit de vergadering wordt geopperd om de bijdrage van het stamppottenbuffet te verhogen 
naar b.v 7,50 euro. De bijdrage voor de activiteiten zou met E 0,50 verhoogd kunnen worden. 
Hoe gaan we om met het overschot voor de afzonderlijke activiteiten ? Hoe zit het met de 
verdeling van het geld ?  Er worden geen besluiten genomen.  

c. Jaarrekening  2013 wordt bij deze vastgesteld. 

d. Het jaarplan 2014 wordt vastgesteld.  

e. De begroting voor 2014 wordt vastgesteld.  

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Elsbeth Schipper is aftredend ; ze wordt bedankt voor haar inzet.  Annie Hoogerhuis wordt gevraagd  
voor volgend jaar samen met Trudy van der Hoop de kascommissie te vormen. Annie zegt toe dit te 
doen. 
 
8. Bestuursverkiezing 

Annelies Dijksman wordt door de ledenvergadering herkozen in het bestuur. 
Jaap Senff,  Ria van der Rijt en Ank Petermann zijn de andere leden van het bestuur. Zij waren niet 
aftredend.  
Dick Hagen is voortijdig als bestuurslid afgetreden. Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor deze 
bestuursvacature. 
Pim Hillenius blijft adviseur en zal als zodanig regelmatig de bestuursvergaderingen bijwonen. 
In haar functie als redacteur van de website en de maandelijkse Nieuwsbrief is Jeanne Klijn eveneens 
regelmatig bij de bestuursvergaderingen aanwezig.  
Er is aanvulling in het bestuur nodig; helaas heeft niemand zich aangemeld en nu staande de 
vergadering meldt ook niemand zich. Er komt een oproep in de nieuwsbrief. 
 
9. Nivonraad en aanwijzing van de afgevaardigden 
Joop Lagaaij en Ria van der Rijt zijn hierbij aanwezig geweest.  Joop brengt verslag uit, wat de 
hoofdthema’s in de Nivonraad zijn geweest. 

* er moet een duidelijker verhaal komen naar de natuurvrienden 
* extra ondersteuning van jongeren  nodig 
* ledenwerfactie 90 jaar Nivon 
* de bezettingsgraad van de huizen is te laag. 
* de inkomsten en uitgaven  moeten weer in evenwicht gebracht worden. 
* het aantal afdelingen loopt terug. 
* willen weer afdelingen erbij krijgen. 
* centraal aanbod van activiteiten . 
* uitvoering masterplan 2013/2015 

Vertegenwoordiging van de afdeling in de Nivonraad  
Ondanks de terugloop van het ledental blijken we in 2014 ook nog recht te hebben op 2 
afgevaardigden. Joop Lagaaij en Ria van der Rijt stellen zich kandidaat en worden door de 
ledenvergadering aangewezen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Geen op- of aanmerkingen. 
Ria van der Rijt sloot om 22.40 uur  de vergadering, dankte iedereen voor zijn komst en wenste 
iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agendapunt 4   Jaarverslag 2014  
 
1.   TER INLEIDING   
 
Kernpunten met betrekking tot het afdelingsjaar 2014 zijn :  

• Het ledental van de afdeling is met 26 omhoog gegaan.   

• In 2014 is het aantal activiteiten teruggelopen. Er is geen wandelreis georganiseerd. Hetzelfde 
geldt voor het kleinkinderkamp en het waddenweekend. Halverwege het jaar is de Museumgroep 
door gebrek aan belangstelling gestopt met het organiseren van museumbezoeken. Ook de 
Tuinengroep kampte met te weinig deelnemers.  

• De wandelactiviteiten ( MAW en LAW) liepen daarentegen als vanouds.  

• Er is een folder gemaakt ten behoeve van de PR van de afdeling.  

• Het NIVON was niet vertegenwoordigd op de Wereldmarkt in Zutphen of de Uitmarkt in Deventer. 

• De doorlichting van het ledenbestand in relatie tot het digitale bestand van abonnees op de 
Nieuwsbrief is mede door de reorganisatie van het landelijk bureau blijven liggen. 

• In financieel opzicht is het resultaat positief met een overschot van ca. € 500.  

• Het bestuur blijkt een te smalle basis te hebben om als aanjager te fungeren van haperende 
activiteiten respectievelijk het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.   

 

2.  NIEUWSVOORZIENING , PR  EN BAND MET DE LEDEN 
 
Website en digitale Nieuwsbrief 
Na de in 2013 doorgevoerde verbeteringsslag van de website is in 2014 vooral gestreefd naar 
continuïteit. Een punt van zorg bleef de verzending van de maandelijkse Nieuwsbrieven vormen. E-
mailadressen blijken niet altijd even betrouwbaar te zijn. De mutatiesnelheid is hoog.  
 
Zichtbaarheid in de buitenwereld  
Met name onze wandelactiviteiten werden ook in 2014 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.  
 
Ledenbestand  (bron: landelijk NIVON-bureau) 
In 2014 is geen verbetering opgetreden in de informatievoorziening door het landelijk bureau inzake  
het ledenbestand. Opzeggingen of zelfs het overlijden van leden en aanmeldingen van nieuwe leden 
kwamen niet of veel te laat door. Inmiddels is de reorganisatie van het landelijk bureau gerealiseerd. 
Het wachten is nu op de beloofde verbeteringen. 
De ontwikkeling van het ledenbestand laat vanaf 2010 het volgende beeld zien 

Jaar Leden 

2010  836  

2011 687 

November 2012 560 

November 2013 503 

November 2014 529 

De afdeling zou er dus per saldo nieuwe 26 leden bij hebben gekregen. Opmerkelijk gezien de 
landelijke terugloop van het aantal leden.  
 
Vrijwilligersverwenmiddag  
Op 10 oktober organiseerden we een “verwenmiddag” voor de “voortrekkers” van de werkgroepen. 
Een boottocht door en rondom Zutphen stond centraal afgesloten met een kop thee of koffie in het 
IJsselpaviljoen.  Het werd door de voortrekkers zeer op prijs gesteld.     
 
Opening van het zomerseizoen  
De opening van het zomerseizoen vond plaats op 13 april met een gezellige middag in de Overtuin. .   
 
Eindejaarsbijeenkomst ( “stamppottenmaaltijd”)   
Op 18 december werd als afsluiting van het kalenderjaar in het ABK-huis het traditionele 
stamppottenbuffet  geserveerd. Dit keer in de vorm van een ouderwetse boerenkoolmaaltijd en een 
toetje griesmeel met bessensap. Het geheel werd omlijst met verhalen, gedichten en zelfs een 



toneelstukje. De opkomst was ongeveer gelijk aan het aantal deelnemers in 2013. Zevenentwintig 
leden namen aan de zeer gewaardeerde maaltijd deel.   
 
Bestuur  
Het bestuur heeft dit jaar 11 x vergaderd, waarin met name de hiervoor vermelde onderwerpen aan de 
orde kwamen.  Voor de andere activiteiten werd zonder veel succes een beroep gedaan op de leden.  
Het huidige bestuur is in 2014 geconfronteerd met twee grote knelpunten. In de eerste plaats is het 
bestuur te klein.  Er is sprake van een tekort aan capaciteit . En in de tweede plaats is het bestuur 
onevenwichtig samengesteld door ondervertegenwoordiging van de Deventer leden. Het huidige 
bestuur bestaat uit 3 Zutphenaren en 1 Olsternaar. Kom op Deventernaren !!   
1Er is dringend behoefte aan versterking te meer daar in 2016 drie van de vier bestuursleden 
aftredend zijn, waaronder de penningmeester die dan om statutaire redenen niet herkiesbaar is.   
 

3.  ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN IN 2014 
 

MUSEUMGROEP 
In 2014 zijn museumbezoeken georganiseerd naar Zutphen ( het Henriëtte Polakmuseum), naar 
Arnhem ( Museum voor moderne kunst ) en naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Daarbij is 
geëxperimenteerd met een andere tijdstip in de week in plaats van het weekend. De belangstelling 
voor gezamenlijke museumbezoeken bleef echter onder de maat. De werkgroep bestaande uit Riet 
Theuns en Riëtte Senff is dan ook gestopt met het organiseren van museumbezoeken. Door de leden 
worden nu individueel of in mini-groepjes buiten het Nivon om incidenteel musea bezocht.  
 

LEESGROEP  
Alweer het derde 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.  
De volgende romans zijn aan de orde gekomen:  Vele hemels boven de zevende, Griet Op de Beeck, 
Grote Joseph, Anneloes Timmerije,  Ierse Nachten, Simon Vestdijk,  Verlovingstijd, Maarten ’t Hart, 
Rituelen, Cees Nooteboom, De rivier, Jan Brokken en De overgave, Arthur Japin. 
Helaas kon niet iedereen er altijd erbij zijn. De bijeenkomsten waren gezellig en informeel. De inleiders 
bereidden zich meestal goed en gedegen voor. We deelden daarna enthousiast onze leeservaringen 
met elkaar. Gemiddeld namen 6 tot 7 leden aan de bijeenkomsten deel 
 

BREI- en HAAKINSTUIF 
Zutphen  
Bij Merente van Leeuwen thuis hebben in het eerste en laatste kwartaal in totaal 6 brei-instuiven 
plaatsgevonden. Het aantal deelnemers schommelde tussen de 4 en 7. Er wordt gezellig gekletst en 
onderling worden adviezen gegeven, die al dan niet worden opgevolgd….    

 
De Haere  
Op alle eerste woensdagmiddagen van januari, februari, maart, oktober en november, en de tweede 
woensdag in december vond in het Koetshuis van Havezathe ‘De Haere’in Olst de brei- en haakinstuif 
plaats. Het gemiddelde aantal deelnemers was 6 personen. 
Ideeën, technieken en patronen werden uitgewisseld.  Het samen handwerken was gezellig en 
inspirerend. 
Voorts waren we actief op het Pinksterkamp met Annie’s Breicafé .   
 

PATCHWORK– EN QUILTINSTUIF    
Deze instuif vond plaats op alle derde woensdagmiddagen  van de maanden januari, februari,maart 
oktober, november en december. Ook deze instuif vond plaats in het Koetshuis van Havezathe ‘De  
Haere’ in Olst. Er werd op verschillende niveaus gewerkt, van beginnend tot zeer geroutineerd, van 
traditioneel tot geheel vrij lapjeswerk. Er waren in totaal 25 deelneemsters.  
 

KOOPGROEP EN EETGROEPEN  
In Deventer was de Vegetarische Kookgroep actief . Er is bijna elke maand ( dwz.10 x)  een 
vegetarische maaltijd bereid. Het resultaat werd door de ca. 7 deelnemers zeer op prijs gesteld.   
De kook- en eetgroep ten huize van Ank Petermann in Zutphen kende veel verloop, waardoor 
halverwege het jaar met de Zutphense kook- en eetgroep is gestopt.    



TUINENGROEP  
Voor het bezoeken van tuinen bleek in 2014 weinig belangstelling te bestaan. De Tuinengroep  onder 
leiding van Annelies Dijksman heeft slechts één tuinenbezoek kunnen organiseren namelijk aan de 
Verborgen Tuinen van Bert Loman in Voorst. Een gepland bezoek aan De Wiersse nabij Vorden 
moest door gebrek aan deelnemers worden afgelast.   
 

NATUUREDUCATIEVE WANDELINGEN   
Deze activiteit is in 2014 niet georganiseerd.  
 

LANGE AFSTANDSWANDELINGEN  (LAW)  
Ook in 2014 is op elke derde zaterdag van de maand een Lange Afstands Wandeling georganiseerd. .  
De gemiddelde LAW bedroeg bijna 19 km.  Het gemiddeld aantal deelnemers was 11 exclusief de 
honden. In totaal wandelden 130 personen mee, waarvan 13 niet-leden. Dat laatst genoemde aantal 
ligt fors lager dan in 2013. Er werd gewandeld in de Achterhoek, Salland, Twente, en op de Veluwe.  
Van 31 oktober tot en met 2 november is in Zuid-Limburg een geslaagd LAW-weekend gehouden, 
waarin volop gewandeld is onder schitterende weersomstandigheden.  
De LAW-werkgroep bestond in 2014 uit Gerda Hoogendoorn,  Ans van Leeuwe, Merente van 
Leeuwen , Henry Dutij en Jaap Senff. Ans van Leeuwe haakt helaas na vele jaren af als werkgroeplid.  
In iets kleinere samenstelling gaat de werkgroep in 2015 door.  
 

MIDDENLANGE AFSTANDSWANDELINGEN (MAW)  
Er is in 2014 elke maand een Middellange Afstands Wandeling gemaakt.  
Er zijn drie voorlopers, die resp. drie, vier en vijf keer de door Jeanne Klijn uitgezochte wandelingen 
hebben voorgelopen.  
De wandelingen zijn zeer wisselend bezocht: van nul tot 21 deelnemers! 
50 Keer liepen leden mee, en 33 keer niet-leden. Totaal dus 83 deelnemers. Ter vergelijking: in 2013 
waren dat er 107. Over het algemeen werden de trajecten gewaardeerd. Enkele leden die ook met de 
LAW meelopen vragen om meer afstemming tussen MAW en LAW qua wandelomgeving. De 
vijfjarenplanning van Jeanne Klijn zal dan mogelijk veranderen.   
 

MEERDAAGSE KAMPEN / REIZEN   
In het afgelopen jaar zijn er geen kampen of buitenlandse reizen georganiseerd. Evenmin heeft er in 
Nivonverband een waddenweekend plaatsgevonden.  
 
 

Agendapunt  5  KASCONTROLE  
 
In de vergadering wordt door de Kascontrolecommissie mondeling verslag uitgebracht van hun 
bevindingen met betrekking tot de afdelingsfinanciën in 2014.  
 
 

Agendapunt 6  JAARREKENING 2014  
 
De begroting voor 2014 gaf een tekort te zien van € 150. De jaarrekening resulteerde echter in een 
overschot van € 514,15. Een positief verschil van  € 664. Dit positieve verschil is in belangrijke mate 
terug te voeren op de hogere landelijke bijdrage van € 1.987, die de afdeling in 2014 ontving en die 
€ 787 hoger was dan in de begroting was geraamd. Door de terugloop van het ledental van onze 
afdeling ging het bestuur uit van een veel lagere landelijke bijdrage. Het verwachte financiële beeld is 
daardoor compleet op zijn kop gezet.  
Overigens is het positieve saldo van € 514,15 enigszins geflatteerd doordat al in 2013 een aanbetaling 
van €  200,- is gedaan ten behoeve van het LAW-weekend 2014. De aanbetaling is ten laste gekomen 
van het boekjaar 2013.    
 
Voor het overige wordt verwezen naar het op de jaarvergadering uit te reiken cijfermatige overzicht en 
naar het verslag van de kascontrolecommissie.  

 
 



Agendapunt 7   BEGROTING 2015  
 
Voor onze financiën is de afdeling in belangrijke mate afhankelijk van de landelijke bijdrage, die wij 
ontvangen van het hoofdbestuur. Die bijdrage is gekoppeld aan het aantal leden. Weliswaar is het 
ledental volgens de in november ontvangen ledenuitdraai van het landelijk bureau iets gestegen, maar 
de stand per 1 januari 2015 is nog onbekend. Die stand is van belang, omdat het ledental in de buurt 
zit van een kritische grens. Komen we daar onder dan gaat de landelijke bijdrage tenminste € 700 
naar beneden. De door het hoofdbestuur gehanteerde verdeelsleutel gaat namelijk o.a. uit van het 
aantal afgevaardigden dat de afdeling mag vertegenwoordigen in de NIVON-raad. Per afgevaardigde 
ontvangt een afdeling € 700.  De afdeling Deventer-Zutphen heeft nu nog recht op twee 
afgevaardigden.  Zakken we onder de kritische grens dan hebben we nog maar recht op één. En dan 
daalt de landelijke bijdrage, die we ontvangen met € 700.  
Zekerheidshalve is in de begroting uitgegaan van die lagere landelijke bijdrage, hetgeen een tekort tot 
gevolg heeft. Gelukkig kunnen we dat in 2015 nog gemakkelijk opvangen.  
 
De begroting voor 2015 geeft een totaal tekort aan van per saldo €  260.  
Dat wordt met name veroorzaakt door de organisatiekosten en de niet volledige dekking daarvan door 
de landelijke bijdrage . Resultaat is een tekort op de organisatiekosten van € 420.  
De inkomsten en uitgaven van de activiteiten geven naar verwachting een overschot van € 160.  
 

BEGROTING 2015  
      Omschrijving          Begroting 2014                    Begroting 2015 
     Inkomsten uitgaven     Inkomsten  uitgaven  

Organisatie  
Landelijke bijdrage     1.200       -     1.200                   - 
Kosten jaarvergadering        350          -        300  
Bureau- en bestuurskosten         -     450          -        450 
Ondersteuning vrijwilligers         -      400          -        400 
Kwartaal Nieuwsbulletin          -           80          -                      100  
Website / Propaganda          -                    150                      -         250 
Subsidies en donaties          -       -           -                      - 
Rente / bankkosten               120           -               120 
Reserveringen    
Overschot op de organisatiekosten         -       -           -                      - 
Tekort op de organisatiekosten                    350        -         420         - 

Subtotalen organisatie      1.550    1.550      1.620     1.620 
 
Activiteiten  
Opening seizoen /stamppottenmaaltijd        250      500          150        350 
LAW         1000                  800          800         600 
MAW           150        50          150          70 
Educatieve wandelingen           50        50           pm         pm  
Buitenlandse wandelreis         pm       pm           pm         pm 
Waddenweekend         550      500          550        500 
Open Tafels en koken              0         0              0           0 
Midweek / Kleinkinderkamp        100      100             pm         pm 
Groene activiteiten            30                   20            80            80 
Creatieve activiteiten         120        80           100          70 
Culturele activiteiten            50                     0            pm          pm 
Activiteiten ouderen            50        50            pm          pm 
Reserveren voor nieuwe activiteiten         -         -   -            -  
Overschot op de activiteiten                   200   -         160 

Subtotalen activiteiten        2.350   2.350         1.830      1.830 
 
TOTALE INKOMSTEN EN UITGAVEN     3.900   3.900         3.450      3.450 
 
SALD0          -150                          - 260           
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ALGEMEEN  
 

• 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 opnieuw een hoge prioriteit.  

• De doorlichting van ons ledenbestand is ook in 2014 door capaciteitsgebrek blijven liggen. Aan de 
hand van een nieuwe ledenuitdraai van het landelijk bureau hopen we met deze doelstelling 
eindelijk een begin te kunnen maken om op die wijze  meer inzicht krijgen te krijgen in de 
leeftijdsopbouw en samenstelling van ons ledenbestand. En niet in de laatste plaats de 
betrouwbaarheid van de ledenregistratie. 

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

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

 

DE  WERKGROEPEN  
 

Museumgroep  
Zoals bekend heeft de Museumgroep haar activiteiten stil gelegd. Belangstellende leden bezoeken nu 
buiten het NIVON om individueel of in mini-groepsverband tentoonstellingen in de diverse musea. Het 
bestuur hoopt dat deze activiteit in 2015 een nieuwe start krijgt.  
 

Leesgroep  
De Leesgroep gaat op dezelfde voet verder als in 2014. Er zijn zeven deelnemers.  
 

Brei- en haakinstuif  
Zutphen 
Op de derde maandag van de maand in het eerste en het laatste kwartaal is er bij Merente van 
Leeuwen thuis een brei-instuif. Er wordt natuurlijk gebreit, maar voorop staat het informele contact 
onderling. Er zijn ongeveer vier tot zeven vaste deelneemsters, maar er is plaats voor meer !   

De Haere  
Alle eerste woensdagmiddagen van januari, februari, maart, oktober,november en december zijn 
gereserveerd voor de brei-instuif op De Haere. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 

 
Patchwork- en quiltinstuif  
Op de derde woensdag van de maand in het eerste en laatste kwartaal is er in het Koetshuis op De 
Haere weer een patchwork- en quiltinstuif.  Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Kookgroep en Eetgroepen  
De vegetarische  kook- en eetgroep in Deventer zet haar activiteiten voort. Eigenlijk zouden meer 
leden van de kookresultaten moeten genieten.   
 

Tuinengroep  
Gezien de geringe belangstelling in de afgelopen jaren neemt het bestuur geen initiatieven om 
tuinbezoeken te organiseren.  
 

Groene activiteiten   
In de loop van 2015 zullen excursies worden georganiseerd naar de zgn. aardehuizen in Olst en de 
“Natuurderij”  Keizersrande in de uiterwaard van de IJssel bij Diepenveen.   
 

Middellange-afstandswandelingen  (MAW)  
De MAW-werkgroep gaat op dezelfde voet door. Dat betekent, dat elke eerste zaterdag van de maand 
een MAW georganiseerd wordt.  
 



Lange-afstandswandelingen  (LAW)  
Zoals gebruikelijk staan op de derde zaterdag van de maand weer LAW’s gepland. 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 30 oktober t/m 1 november. De locatie is nog niet bekend.  
 

Meerdaagse kampen en reizen  
Het ziet er naar uit, dat in juni een buitenlandse reis wordt georganiseerd naar zuid-west Polen in de 
vorm van een “trefkamp”.  Dat betekent in feite een reis op individuele basis, waarbij men elkaar treft 
op een van te voren afgesproken camping. Cultuur en wandelen zullen voorop staan, maar ook dat is 
weer individueel bepaald. 
Wellicht dat het in 2015 wel mogelijk is om een “uitwaaiweekend” te organiseren naar één van de 
Waddeneilanden. Het initiatief zal echter van de leden moeten komen 
 

Samenvatting van de werkgroepactiviteiten in 2015  
Januari             Juli 

Zaterdag  3 MAW         Zaterdag   4 MAW  
Woensdag  7 Brei-instuif De Haere  Zaterdag  18 LAW 
Donderdag 15 Bestuursvergadering  Zaterdag 25 Kleinkinderkamp op Het   
Zaterdag 17 LAW       Hallse Hul  t/m 31 juli? 
Maandag 19 Brei-instuif Zutphen 
Woensdag 21 Patchwork- en quiltgroep       
Vrijdag  30 Jaarvergadering  

Februari      Augustus  

Woensdag   4 Brei-instuif De Haere  Zaterdag   1 MAW 
Zaterdag   7 MAW    Zaterdag 15 LAW 
Maandag 16 Brei-instuif Zutphen  Donderdag 20 Bestuursvergadering 
Woensdag 18 Patchwork- en  quiltgroep    
Donderdag 19 Bestuursvergadering  
Zaterdag 21 LAW 

Maart       September 

Woensdag   4 Brei-instuif  De Haere  Vrijdag   4 Waddenweekend t/m 
Zaterdag   7 MAW       6 september ? 
Maandag 16 Brei-instuif Zutphen  Zaterdag  5 MAW 
Woensdag 18 Patchwork- en quiltgroep  Donderdag 17 Bestuursvergadering  
Donderdag 19 Bestuursvergadering  Zaterdag 19 LAW  
Zaterdag 21 LAW  

April        Oktober  

Zaterdag   4 MAW    Zaterdag  3 MAW 
Zondag                12 ? Opening seizoen   Woensdag  7 Brei-instuif De Haere  
Donderdag 16 Bestuursvergadering  Vrijdag    9 Vrijwilligersmiddag 
Zaterdag 18  LAW    Donderdag 15 Bestuursvergadering 
       Zaterdag 17 LAW  
       Maandag 19 Brei-instuif Zutphen 
       Woensdag 21 Patchwork en quiltgroep
       Zaterdag 24 Nacht van de nacht
       Vrijdag  30 LAW-weekend t/m 
          1 november   

Mei       November  

Zaterdag  2 MAW    Woensdag  4 Brei-instuif De Haere 
Zaterdag 16 LAW    Zaterdag  7 MAW 
Donderdag 21 Bestuursvergadering  Maandag 16 Brei-instuif Zutphen  
Zaterdag t/m 23 Pinksterkamp met   Woensdag 18 Pathwork- en quiltgroep 
Maandag 25 Annie’s Breicafé op 23/5  Donderdag 19 Bestuursvergadering 
       Zaterdag 21 LAW 

Juni        December 

Zaterdag   6 MAW    Woensdag  2 Brei-instuif De Haere 
Donderdag  18 Bestuursvergadering  Zaterdag  5 MAW 
Zaterdag  20 LAW    Donderdag 10 Bestuursvergadering  
In deze maand een cultuur- en wandelreis naar   Woensdag 16 Patchwork- en quiltgroep 
Zuid-west Polen ?     Donderdag 17 Stamppottenbuffet 
       Zaterdag 19 LAW     

Maandag 21 Brei-instuif Zutphen  


