
JAARVERGADERING NIVONAFDELING DEVENTER – ZUTPHEN  

 

 

VRIJDAGAVOND 29 JANUARI 2016 om 20.00 uur in  “De Ulebelt”  

Maatmansweg 3   7425 NC   DEVENTER  

 

 

  

AGENDAPUNTEN        

 

1a. Opening en vaststelling agenda  

1b  Mededelingen  

 

2.  Huldiging jubilarissen  

 

3.  Verslag van de op 30 januari 2015 gehouden jaarvergadering  

 

4.  Jaarverslag 2015     

 

5.  Rapport van de kascontrolecommissie inzake de financiën in 2015.  

 

6. Jaarrekening 2015 

 

7. Benoemingen  

7.1 Bestuursverkiezing   

 Aftredend zijn Ria van der Rijt, Ank Petermann en Jaap Senff. Ria en Ank zijn herkiesbaar.  

 Jaap is statutair aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum gekomen en dat betekent een  

vacature-penningmeester.  

Kandidaat-penningmeester is Juul Simon Thomas uit Zutphen  

Tenslotte is Dieni Folman uit Zutphen, eindredacteur van de website en de Nieuwsbrief, 

bereid om bestuurslid te worden. 

Het bestuur stelt voor om Juul Simon Thomas te benoemen als penningmeester en Ria van 

der Rijt, Ank Petermann en Dieni Folman als bestuurslid.  

Samen met Annelies Dijksman bestaat het bestuur dan uit vijf personen.   

     7.2 Benoeming lid en plv. lid kascommissie   

      Aftredend is Joop van Eykelen.  

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. 

7.3 Verkiezing van één afgevaardigde + een reserve-afgevaardigde voor de NIVON-raad. 

  

  8. Jaarplan 2016  

   

  9. Begroting 2016  

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting.   
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Agendapunt 3  Concept-verslag jaarvergadering d.d. 30 januari 2015 

 

Plaats: Het Warnshus te Warnsveld ( Zutphen )  

Aanwezig:  27 personen , ( zie presentielijst) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Om 20.00 uur opent Ria van de Rijt (bestuurslid en voorzitter van de vergadering) de 

jaarvergadering. Zij stelt voor om de agendapunten 4 t/m 8 niet zoals in de afgelopen jaren in 

afzonderlijke groepen te behandelen, maar plenair. Aldus wordt besloten. 

 

2. Huldiging jubilarissen 

Er zijn 8 jubilarissen die 25 jaar lid zijn en 1 jubilaris die 40 jaar lid is. Allen zijn schriftelijk op de 

hoogte gesteld van hun jubileum en uitgenodigd voor deze jaarvergadering. Helaas is geen van 

de jubilarissen aanwezig.  

Jubilaris John de Bruijn is ziek , maar zijn vrouw is aanwezig. Zij neemt voor hem het speldje + 

bloemetje in ontvangst. De andere jubilarissen zullen thuis bezocht worden en het speldje met 

een bloemetje ontvangen. 

 

3. Verslag van de vorige jaarvergadering  op 24 januari 2014 

N.a.v. het verslag geeft Jaap Senff (penningmeester) uitleg over de ledenadministratie. Door de 

matig functionerende landelijke ledenadministratie komen mutaties (overlijden, verhuizingen) 

niet of te laat door bij de afdeling.   

 

4. Jaarverslag 2014 

Jaap van der Meulen is afgelopen jaar overleden. Hij was oud-voorzitter van de afdeling 

Deventer en was een verbindende persoonlijkheid bij uitstek. Voor hem wordt een minuut stilte 

in acht genomen. 

Vanuit de vergadering  komt  de wens om als vast agendapunt de in het afgelopen jaar 

overleden leden te noemen en te herdenken. 

Het ledenbestand is met 70 mensen afgenomen. In januari 2015 zijn er 451 leden, dat betekent  

zeer waarschijnlijk, dat de jaarlijkse bijdrage die de afdeling van het landelijk bestuur ontvangt 

aanzienlijk verminderd zal worden, omdat we in een lagere “klasse” zullen gaan vallen.   

Het bestuur heeft een nieuwe folder ontworpen en is het ledenbestand aan het doorlichten. Alle 

leden zullen gevraagd worden hoe ze benaderd willen worden (digitaal of via papier), of ze zich 

in de toekomst actief in willen zetten en waar hun belangstelling naar uitgaat.   

De wandel activiteiten, de brei- en quiltgroepen, de leesgroep en de kookgroep lopen goed. De 

museumgroep,de tuingroep en de natuureducatieve wandelingen zijn gestopt. 

 

5. Verslag van de  kascontrolecommissie inzake de jaarrekening 2014 

Door ziekte van  Annie Hoogerhuis is Joop van Eykelen gevraagd om als invaller-kascontrolelid te 

fungeren. Samen met Trudy van der Hoop is de controle uitgevoerd op 26  januari jl.  De 

jaarrekening en boekhouding werden in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk en duidelijk 

uit met dank aan de penningmeester. 

 

6. Jaarrekening 2014  

Evenals vorig jaar ontstond discussie over de eigen bijdrage van E 1,50 per persoon per 

activiteit. In principe moeten de activiteiten kostendekkend zijn. Dwz dat de 

voorbereidingskosten en uitvoeringskosten uit de eigen bijdrage kunnen worden betaald. Vaak 

kunnen de  inkomsten en uitgaven tegen elkaar worden weggestreept, zoals bij de brei- en 

quiltgroepen. Met name de wandelgroepen geven een overschot aan eigen bijdragen.  Overigens 

worden kosten voor materialen ( bijv. wol) en reiskosten (zoals bij de wandelgroepen) buiten 

beschouwing gelaten.  

De landelijke bijdrage is bedoeld voor de statutair verplichte activiteiten zoals de 

jaarvergadering, de pr en website, de bestuurskosten en de kosten voor de vrijwilligers. Op de 

landelijke bijdrage komen we jaarlijks wat tekort, hetgeen gecompenseerd wordt door het 

overschot op de eigen bijdragen bij de activiteiten.  

Het overschot wordt ook benut om activiteiten die bijna per definitie een tekort opleveren, zoals 

de Opening van het seizoen en het Stamppottenbuffet ,  te dekken.  

De eigen bijdrage voor bijv. het Stamppottenbuffet bedraagt E 5,00 per persoon. Een hogere 

bijdrage is niet wenselijk omdat dan de drempel voor deelname te hoog wordt.  
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Een aantal activiteiten draait zonder dat de kosten zichtbaar zijn, b.v de kookgroep, waar steeds 

bij iemand anders wordt gekookt. Het voorstel is om deze activiteit ook op de  jaarrekening te 

zetten, om ook naar het landelijk bestuur zichtbaar te maken wat we allemaal doen.  Bij de 

leesgroep wordt helemaal geen geld gevraagd. Bij beide groepen gaan we navraag doen hoe hier 

in de toekomst mee om te gaan. 

Tenslotte wordt gevraagd om een aantal activiteiten die gestopt zijn en naar verwachting 

voorlopig zullen stilliggen, niet meer in de jaarrekening te vermelden. Daarentegen zou het 

jaarlijkse wandelweekend van de LAW een aparte begrotingspost moeten worden zodat het 

resultaat van het LAW-weekend en de maandelijkse LAW-wandelingen duidelijker worden.  

De penningmeester zegt toe deze wijzigingen in het rekeningschema te zullen doorvoeren. Met 

inachtneming van deze toezegging wordt  de jaarrekening door de ledenvergadering vastgesteld.  

 

7. Jaarplan 2015 

Wordt goedgekeurd. Voor 2015 wordt nog gedacht aan een tweetal groene activiteiten nl. een 

excursie naar de aardehuizen in Olst en een bezoek aan de “Natuurderij” in de uiterwaarden bij 

Diepenveen.  

Fietsroutes, staan nog wel op de site, er is echter niet genoeg animo voor een fietsgroep. Het  

blokfluitensemble bestaat al een aantal jaren niet meer. 

 

8. Begroting 2015 

De begroting geeft een tekort te zien. We zullen dus waarschijnlijk interen op ons vermogen. Het 

gewijzigde rekeningschema zal worden doorgevoerd in de begroting. 

De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 

 

9. Benoeming kascommissie 

Er zijn 2 nieuwe mensen nodig Arthur Ris en Joop van Eykelen stellen zich beschikbaar , Trudy 

van de Hoop is eerste reserve. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Geen van de 4 bestuursleden aftredend, echter in 2016 , zijn er 3 aftredende leden waaronder 

de penningmeester. 

Jeanne Klijn wil stoppen met het redigeren van de Nieuwsbrief en de berichten op de website.  Er 

heeft zich echter nog geen opvolg(st)er gemeld.  

 

11. Verkiezing en afgevaardigde voor de nivonraad.  

Joop Lagaay heeft zich kandidaat gesteld . Hij wordt door de ledenvergadering aangewezen. 

Door het afgenomen ledental mag er maar 1 vertegenwoordiger naar de nivonraad. Mocht hij 

niet gaan dan zal Ria van de Rijt hem vervangen.  

 

12. Rondvraag 

o Luuk Toepoel heeft een aantal opmerkingen. Hij is een aantal jaren niet  bij de vergadering 

geweest.  Het bestuur is naar zijn mening te anoniem. Zo mist hij de  namen van de 

bestuursleden. De folder vindt hij uitstekend.  Iets dergelijks  heeft hij eerder gemist. Het 

Nivon staat niet in de stadsgidsen van  Deventer en Zutpen; dit is echter wel belangrijk voor 

de naamsbekendheid. 

o Roelie Vos onderhoudt de website van onze afdeling; op termijn is het bedoeling aan te 

haken bij de nieuwe landelijke website. Hier is echter nog geen  informatie over. 

o Arthur Ris doet  een oproep voor een doordeweekse wandeling, hij gaat deze organiseren. 

o Er ontstaat nog een discussie over de inhoud van de nieuwsbrief. Zo zouden er  verslagen in 

opgenomen kunnen worden van de verschillende activiteiten. Er is echter niemand die die 

berichtgeving wil verzorgen en dus blijft het bij het oude. 

o Er wordt gevraagd of de vergadering later in het jaar kan plaatsvinden, vanwege de soms 

slechte weersomstandigheden ( nu had het gesneeuwd later in de avond).  Antwoord : de 

stukken moeten voor 1 maart bij het landelijk bestuur worden ingeleverd. De jaarvergadering 

enkele maanden later houden is dus niet mogelijk.  

o Tenslotte wordt door Pim nog aandacht gevraagd voor de reis naar Polen, Helaas valt dit een 

beetje in het niet door dat mensen door het late tijdstip en de weersomstandigheden 

(sneeuw !) naar huis willen. . 

 

13. Sluiting 

Om 22.15 uur sluit Ria van der Rijt de vergadering, bedankt  iedereen voor zijn aanwezigheid en 

wenst een ieder een goede thuisreis.  
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Agendapunt 4  Jaarverslag 2015  

 

1.  TER INLEIDING   

Kernpunten met betrekking tot het afdelingsjaar 2015 zijn :  

• Er is een enquête gehouden onder de leden om de communicatie met hen te verbeteren en 

(potentiëel) actieve leden dan wel leden die actief willen worden op te sporen.   

• In 2015 is het aantal activiteiten ten opzichte van 2014 gestabiliseerd. Enerzijds zijn de 

Museumgroep en de Tuinengroep met hun werkzaamheden gestopt; anderzijds is er een nieuwe 

wandelgroep ontstaan die wandelingen midden in de week organiseert. Door individuele Nivon-

leden is een vakantiereis georganiseeerd naar Polen.    

• Door de terugloop van het ledental in 2014 is in 2015 een aanzienlijk lagere bijdrage van het 

landelijk bestuur ontvangen. Mede daardoor is een negatief financieel resultaat geboekt.   

• De versterking van het bestuur is in 2015 uitgebleven. De basis is nog steeds (te) smal. Wel is 

met Dieni Folman een goede opvolger van Jeanne Klijn gevonden als coördinator van de 

informatievoorziening.    

 

2.  NIEUWSVOORZIENING , PR  EN BAND MET DE LEDEN 

Website, digitale en papieren Nieuwsbrief 

De website en de nieuwsbrieven = met dank aan Jeanne Klijn en Roeli Vos=  vormen de 

betrouwbare basis voor de nieuwsvoorziening van de leden. Mede dankzij de ledenenquête is het e-

mailadressenbestand flink verbeterd. Tevens bleek dat een aantal leden geen enkele vorm van 

informatie ontving maar die wel graag wilde hebben. Zij ontvangen inmiddels de papieren vorm van 

de nieuwsbrief.  

 

Zichtbaarheid in de buitenwereld  

Met name onze wandelactiviteiten werden ook in 2015 geregeld vermeld in De Stentor en de diverse 

nieuwsbladen. Zij het minder dan de afgelopen jaren. 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) 

Begin 2015 kwam duidelijkheid in de ontwikkeling van ons ledenbestand. De exacte uitkomsten 

bleken de laatste jaren niet altijd even betrouwbaar te zijn. Wel was de dalende trend 

onmiskenbaar. Ook in 2015 is het ledental teruggelopen.   

 

Jaar Leden 

2011 687 

November 

2012 

560 

November 

2013 

503 

November 

2014 

529 

November 

2015  

493 

 

Vrijwilligersverwenmiddag  

Op 16 oktober organiseerden we een “verwenmiddag” voor de “voortrekkers” van de werkgroepen. 

Het werd een excursie naar de “Natuurderij” , een nieuwe boerderij  in de uiterwaarden van de 

IJssel ter hoogte van Diepenveen. De boerderij probeert op ecologisch verantwoorde wijze landbouw 

en veeteelt te bedrijven en tegelijkertijd een rol te vervullen in het natuurbehoud. Tevens moet de 

Natuurderij in opdracht van Rijkswaterstaat zorgen voor het vrijhouden van de  uiterwaarden van 

ongewenste begroeiing. De excursie werd door de voortrekkers zeer gewaardeerd.     

 

Opening van het zomerseizoen  

De opening van het zomerseizoen vond plaats op 9 mei met een gezellige middag op de Keihave in 

Gorssel.  

 

Eindejaarsbijeenkomst ( “stamppottenmaaltijd”)   

Op 17 december werd als afsluiting van het kalenderjaar in het ABK-huis het traditionele 

stamppottenbuffet  geserveerd. Ook dit  keer in de vorm van een ouderwetse boerenkoolmaaltijd 
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met toetje en koffie na. Het geheel werd verluchtigd met enkele sketches, waarvoor de onderwerpen 

werden ontleend aan de harde Nivon-werkelijkheid. De opkomst was ongeveer gelijk aan het aantal 

deelnemers in 2014. Vijfentwintig leden namen aan de maaltijd deel. 

 

Bestuur  

Het bestuur heeft dit jaar 11 x vergaderd, waarin met name de hiervoor vermelde onderwerpen aan 

de orde kwamen.  Met succes werd een beroep gedaan op de leden om activiteiten te organiseren, 

zoals een vakantiereis naar Polen en een maandelijkse “midweek” wandeling voor leden. 

Met vier leden is het bestuur nog steeds aan de (te) kleine kant. In september werd een nieuwe 

eindredacteur van de website en Nieuwsbrief gevonden, die tevens bereid bleek om bestuurslid te 

worden. Met de nieuwe kandidaat-penningmeester erbij bestaat het toekomstige bestuur geheel uit 

Zutphenaren. Waar blijven de Deventernaren?  

 

Nivonraad  

Niet voor het eerst hield de Nivonraad zich in het verslagjaar o.a. bezig met de vraag waar wij als 

Natuurvrienden nu eigenlijk voor staan. Een precieze definitie daarvan valt niet zo een, twee, drie te 

geven. Wel een globale  omschrijving: “eerlijk, sociaal, groen en verdraagzaam.” Binnen de 

Nivonraad ontstond de vraag of we ons daarmee wel voldoende van andere verenigingen 

onderscheiden. De conclusie was dat het goed is als het Nivon vooral het thema verdraagzaamheid 

uitdraagt en daarnaast het nieuwe jaar in het teken van vrede zet. Met tevens het accent op 

gelijkwaardigheid en solidariteit. Volgens de Nivonraad zal die missie scherp moeten doorklinken 

binnen de afdelingen, geledingen en onze accommodaties. Werk aan de winkel dus. En daar worden 

desnoods zelfs extra potjes voor beschikbaar gesteld. 

Uit de presentaties van de leden van het centraal bestuur bleek dat sinds de vaststelling van het 

Masterplan al veel in gang is gezet om het Nivon nieuw elan te geven en ook om de financiën weer 

op orde te brengen. Na de reorganisatie en verhuizing van het landelijk bureau naar de Plantage 

Middenlaan in Amsterdam zijn de kosten fors teruggedrongen. 

 

3.  ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN IN 2015 

LANGE AFSTANDSWANDELINGEN  (LAW)  

Traditioneel wordt op elke derde zaterdag van de maand een Lange Afstands Wandeling gemaakt. 

Ook in 2015 is de LAW-werkgroep erin geslaagd om 12 LAW’s te organiseren.   

De gemiddelde LAW bedroeg bijna 19 km.  Het gemiddeld aantal deelnemers was bijna 10 exclusief 

de honden. In totaal wandelden 117 personen mee, vergeleken met 2014 een achteruitgang met 13 

deelnemers. Er namen 9 niet-leden aan de wandelingen deel. Er werd gewandeld in de Achterhoek, 

Salland, Twente, en op de Veluwe.  

Van 30 oktober tot en met 1 november is in Noord-Duitsland in de buurt van Bremen onder 

schitterende weersomstandigheden een geslaagd LAW-weekend gehouden in het natuurvriendenhuis 

Kimmerheide.   

De LAW-werkgroep bestond in 2015 uit Gerda Hoogendoorn, Merente van Leeuwen, Henry Dutij en 

Jaap Senff.   

 

MIDDELLANGE AFSTANDSWANDELINGEN (MAW)  

Er is in 2015 bijna elke maand een Middellange Afstands Wandeling gemaakt. In totaal 10, waarbij 

werd geput uit de voorraad wandelingen van Jeanne Klijn. Trudy van der Hoop en Klarie Veerman 

hebben het merendeel van de wandelingen voor hun rekening genomen dwz. het voorlopen en de 

MAW zelf.  Daarnaast zijn Gerda Scheele en Mia Teunissen 1 x opgetreden als gids.  

Trudy en Klarie hebben alles voorgelopen en gelopen, soms samen.  

Het totaal aantal personen dat gewandeld heeft was lager dan vorige jaren. Leden: 34 (vaak 

dezelfden), niet-leden: 18 (meestal niet dezelfden.) In totaal dus 52 deelnemers. In 2014 waren dat 

er 83. Het is best mogelijk dat dit samenhangt met de (matige) berichtgeving in de media.   

Waarom de leden minder komen is gissen.  De deelname was wisselend. In juli waren er nul 

aanmeldingen, in december tien. In april was er één aanmelding.  

Het gemiddelde was vijf.   

 

MIDWEEKSE WANDELINGEN  

In 2016 is op initiatief van Arthur Ris begonnen met het maken van wandelingen op door- de- 

weekse-dagen. 

Elke wandeling wordt door steeds weer een andere deelnemer georganiseerd die dan tevens als 

gids optreedt.  

Er is  9 gewandeld met gemiddeld 6 deelnemers per wandeling.    
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MEERDAAGSE KAMPEN / REIZEN   

In juni is door een groep leden van de afdeling een vakantiereis gemaakt naar Zuid-west 

Polen, het vroegere Silezië.   

 

MUSEUMGROEP 

In 2014 is de Museumgroep gestopt zijn haar activiteiten, omdat de belangstelling voor het 

bezoeken van zijn musea in Nivonverband onder de maat bleef. Het gat dat daardoor viel is in 2015 

niet opgevuld. Door de leden worden nu individueel of in mini-groepjes buiten het Nivon om 

incidenteel musea bezocht.  

 

LEESGROEP  

Alweer het vierde jaar van de Leesgroep, waarin gemiddeld één keer in de 8 weken een boek uit de 

moderne Nederlandse en Vlaamse literatuur is besproken. Helaas heeft halverwege Huub Peters, die 

op bezielende wijze leiding gaf aan de Leesgroep, zich om gezondheidsredenen uit de Leesgroep 

teruggetrokken. Huub bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren !  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 5 tot 6 leden aan de 

bijeenkomsten deel. In totaal 28 deelnemers.  

 

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 was gemiddeld 4. 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. In totaal 37.  

Ideeën, technieken en patronen werden uitgewisseld.  Het samen handwerken was gezellig en 

inspirerend. 

 

PATCHWORK– EN QUILTINSTUIF    

Deze instuif vond plaats op alle derde woensdagmiddagen  van het eerste en laatste 

kwartaal. Ook deze instuif vond plaats in het Koetshuis van Havezathe ‘De  Haere’ in 

Olst.  

Er werd door de in totaal 22 deelnemers op verschillende niveaus gewerkt, van 

beginnend tot zeer geroutineerd, van traditioneel tot geheel vrij lapjeswerk. 

 

KOOPGROEP EN EETGROEPEN  

De vegetarische eetgroep in Deventer is in 2015 6 keer bij elkaar gekomen. 

Van met elkaar koken zijn we overgestapt naar een wisselende kok, die gastheer/vrouw is 

en de maaltijd op tafel zet. Daar waar nodig is wordt ondersteuning gegeven. 

De groep bestaat uit 7 personen drie mannen en vier vrouwen. Men is dus gemiddeld een keer 

per jaar een keer aan de beurt. 

    

GROENE ACTIVITEITEN  

In juni heeft een klein aantal leden een bezoek gebracht aan het ecologische project van 

de zgn. aardehuizen in Olst. De aardehuizen zijn energieneutraal en streven naar een 

minimum aan vervuiling. In principe wordt al het afval gerecycled. .  

 

 

Agendapunt  5  KASCONTROLE  

 

In de vergadering wordt door de Kascontrolecommissie mondeling verslag uitgebracht van hun 

bevindingen met betrekking tot de afdelingsfinanciën in 2015.  
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Agendapunt 6  JAARREKENING 2015  

 

De begroting voor 2015 gaf een tekort te zien van € 150. De jaarrekening resulteerde in een tekort 

van € 284,11. Nader gespecificeerd :  een tekort van  € 216,58 op de organisatiekosten ( geraamd 

was € 350) en een tekort van € 67,53 op de activiteiten (waar een overschot was verwacht van € 

200). 

De voornaamste oorzaak bij het tekort op de activiteiten was een te positieve inschatting van de 

eigen bijdragen door een terugloop van het aantal deelnemers aan de diverse activiteiten. 

Daarnaast zijn enkele activiteiten stilgevallen respectievelijk niet door gegaan.   

 

Voor het overige wordt verwezen naar het op de jaarvergadering uit te reiken cijfermatige overzicht 

en naar het verslag van de kascontrolecommissie.  

 

Agendapunt 8  JAARPLAN 2016 

 

ALGEMEEN  

• De informatie-uitwisseling met de leden en de PR verdienen in 2016 een hoge prioriteit. Met 

benutting van de deskundigheid die onder de leden aanwezig is, wil het bestuur tot verdere 

verbeteringen komen.    

• Op basis van een verdere doorlichting van ons ledenbestand in 2015 hopen wij de 

leeftijdscategorie 30- 50 meer bij het afdelingswerk te betrekken. 

• De weg naar een regionaal samenwerkingsverband van afdelingen verder verkennen. Via de 

maandelijkse Nieuwsbrief of de website de leden erbij betrekken.  

 

DE WERKGROEPEN  

 

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 is gepland in het weekend van 28 t/m 30 

oktober.   

 

Midweekse wandelingen   

Deze wandelingen zullen op dezelfde voet worden voortgezet als in 2015.  

 

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 2016 een nieuwe start krijgt.  

 

Leesgroep  

De Leesgroep gaat op dezelfde voet verder als in 2015. Er zijn zes 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  

Er zijn weer 6 woensdagmiddagen gereserveerd in de eerste en laatste  3 maanden van het jaar. 

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 

Patchwork- en quiltinstuif  

Er zijn weer 6 woensdagmiddagen gereserveerd in het Koetshuis op De Haere bij Olst in de eerste 

en laatste 3 maanden van het jaar. 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.   
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Tuinengroep  

Gezien de geringe belangstelling in de afgelopen jaren neemt het bestuur geen initiatieven om 

tuinbezoeken te organiseren.  
 

Groene activiteiten   

De leden worden uitgenodigd om in 2016 te komen met initiatieven om “groene” activiteiten te 

ontwikkelen. In de begroting is daarvoor een bedrag van € 80 gereserveerd.    
 

Meerdaagse kampen en reizen  

Wellicht dat het in 2016 mogelijk is om een “uitwaaiweekend” te organiseren naar één van de 

Waddeneilanden. Het initiatief zal echter van de leden moeten komen.  

Of er in 2016 vanuit de afdeling of door individuele leden een buitenlandse vakantiereis zal worden 

georganiseerd is nog niet bekend.   
 

Samenvatting van de werkgroepactiviteiten in 2016  

Januari       Juli  

Woensdag 6 Brei-instuif  De Haere Zaterdag 2 MAW 

Zaterdag  9 MAW    Zaterdag 16 LAW 

Woensdag 13 Bestuursvergadering  Zaterdag 23 Kleinkinderkamp op het 

Zaterdag 16 LAW       Hallse Hull t/m 29 juli ?  

Maandag 18 Brei-instuif Zutphen 

Woensdag 20 Patchwork- en quiltgroep 

Vrijdag 29 Jaarvergadering  

Februari      Augustus 

Woensdag 3 Brei-instuif De Haere  Zaterdag 6 MAW 

Zaterdag 6 MAW    Woensdag 17 Bestuursvergadering  

Maandag 15 Brei-instuif Zutphen   Zaterdag 20 LAW  

Woensdag 17 Patchwork- en  quiltgroep 

Woensdag 17 Bestuursvergadering  

Zaterdag 20 LAW 

Maart       September 

Woensdag 2 Brei-instuif  De Haere Zaterdag 3 MAW  

Zaterdag 5 MAW    Zaterdag 17  LAW 

Woensdag 16 Patchwork- en quiltgroep Woensdag 21 Bestuursvergadering  

Woensdag 16 Bestuursvergadering 

Zaterdag 19 LAW 

Maandag 21 Brei-instuif Zutphen  

April        Oktober 

Zaterdag 2 MAW    Zaterdag 1 MAW   

Woensdag 13 Bestuursvergadering  Woensdag 5 Brei-instuif De Haere 

Zaterdag 16  LAW    Vrijdag 14 Vrijwilligersmiddag 

Zondag 24 Opening seizoen ?  Zaterdag 15 LAW 

       Maandag 17 Brei-instuif Zutphen  

       Woensdag 19 Bestuursvergadering 

       Woensdag 19 Patchwork- en quiltgroep 

       Vrijdag 28 LAW-weekend t/m 30/10 ? 

Mei       November 

Zaterdag 7 MAW    Woensdag 2 Brei-instuif De Haere  

Zaterdag t/m 14 Pinksterkamp   Zaterdag   5 MAW   

Maandag 16     Woensdag 16 Bestuursvergadering  

Woensdag 18 Bestuursvergadering  Woensdag 16 Patchwork- en quiltgroep 

Zaterdag 21 LAW    Zaterdag 19 LAW 

       Maandag 21 Brei-instuif Zutphen  

Juni        December 

Zaterdag 4 MAW    Zaterdag 3 MAW  

Woensdag 15 Bestuursvergadering  Woensdag 7 Brei-instuif De Haere 

Zaterdag 18 LAW    Woensdag 7 Bestuursvergadering 

      Donderdag 15 Stamppottenbuffet 

        Zaterdag 17 LAW  

       Maandag 19 Brei-instuif Zutphen  

       Woensdag  21 Patchwork- en quiltgroep  
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Agendapunt  9   BEGROTING 2016  

 

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.  

De landelijke bijdrage is bedoeld voor de elementaire statutaire taken, zoals het in stand houden 

van een bestuur met een simpel secretariaat en eenvoudige financiële administratie, het 

communiceren met de leden door middel van een = al dan niet digitaal=  afdelingsblad of in deze 

tijd een website en niet in de laatste plaats de ondersteuning van de vrijwilligers. 

In de begroting zijn de landelijke bijdrage en de daarmee samenhangende uitgaven vermeld onder 

het kopje “organisatie”.  Het is de bedoeling dat de organisatie-inkomsten en -uitgaven in evenwicht 

zijn.  

De overige inkomsten en uitgaven hebben betrekking op de activiteiten. M.b.t.deze categorie 

worden de afdelingen geacht hun eigen broek op te houden. Dat verklaart het verschijnsel van de 

“eigen bijdragen”.  

De begroting voor 2016 geeft een totaal tekort aan van per saldo € 335.  

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 € 255. Omdat ook 

de activiteitenkosten naar raming een tekort geven van € 80 komt het totale tekort dus uit op € 

335.   

 

BEGROTING 2016  

      Omschrijving    Begroting 2015    Begroting 2016  

    Inkomsten  uitgaven  Inkomsten  uitgaven  

Organisatie  

Landelijke bijdrage   1.200  -   1.265  

Kosten jaarvergadering     300   -   200 

Bureau- en bestuurskosten  -  450   -   450 

Ondersteuning vrijwilligers  400     -400 

Kwartaal Nieuwsbulletin     100      100 

Website / Propaganda  -  250      250 

Subsidies en donaties  -  -   -   - 

Rente / bankkosten      120 -  -   120 

Reserveringen             

Overschot organisatiekosten -  -   -    

Tekort op de organisatiekosten   420   -255  

Subtotalen organisatie  1.620  1.620  1.520   1.520 

Activiteiten  

Opening seizoen /stamppottenmaaltijd 150 350  150   400 

LAW     200  50  200   50 

LAW-weekend          600      550           600        

550  

MAW           150        70          100          70 

Waddenweekend         550      500          550        500 

Open Tafels en koken              0          0          300        300          

Groene activiteiten            80                    80              0          80 

Creatieve activiteiten         100         70             90          

70 

Culturele activiteiten            pm                  pm              0                      

0 

Activiteiten ouderen            pm        pm              0          50         

Reserveren voor nieuwe activiteiten         -         -   -            -  

Overschot op de activiteiten           -       160  

Tekort op de activiteiten                     -         -             80           -          

Subtotalen activiteiten        1830      1830         2.070      

2.070 

 

TOTALE INKOMSTEN EN UITGAVEN     3.450   3.450         3.590      3.590 

SALD0          - 260                        - 335    


