
Agenda t.b.v. de jaarvergadering NIVON- afdeling Deventer- Zutphen  
Donderdag 26 JANUARI 2017 om 19.30 uur in  “De Marspoort”  
Marspoort 10  Zutphen  
 

 
  

AGENDA       (voorstel) 
 
 
1. Welkom en vaststelling agenda  
 
2. Verslag van de jaarvergadering 29-01-2016 
 
3. Jubilarissen 
 
4. Jaarverslag 2016     
 
5. Rapport van de kascontrolecommissie inzake de financiën in 2016.  
 
6. Jaarrekening 2016 
 
7. Begroting 2017  
 
8. Benoemingen  

8.1 Bestuursverkiezing   
 Geen van ze zittende bestuursleden is herkiesbaar of aftredend.  
 Eventuele kandidaten kunnen het bestuur versterken.    

8.2  Leden kascommissie   
    Arthur Ris is in 2015 aangetreden, Trudy van der Hoop in 2016. Jos Petersen is plv. lid. . 

8.3 Verkiezing van één afgevaardigde + een reserve-afgevaardigde voor de NIVON-raad (kan 
ingevuld worden vanuit het bestuur) 

 
9. Jaarplan 2017   
 
10. Presentatie nieuwe NIVON – site en huisstijl   
 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting.   
 
  



JAARVERGADERING NIVONAFDELING DEVENTER – ZUTPHEN  

 

 

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

Maatmansweg 3 - 7425 NC  DEVENTER  

Aanwezig: 27 personen, zie presentielijst. 

 

AGENDA 

 

1a. Opening en vaststelling agenda  

Om 20.00 uur opent Ria de vergadering. 

Ria bedankt Lies voor haar oliebollen.  

19 personen aanwezig.  

Diverse afmeldingen. Ria vragen. 

Hubert Kortenhorst en nog iemand. 

Pim geen bericht. 

 

1b Mededelingen  

Geen mededelingen. 

 

2. Huldiging jubilarissen  

3 jubilarissen, zijn geen van drieën aanwezig.  

1 is Roelie Vos, mevr. Kortenhorst en Jan Baak. 

Speldjes werden niet op prijs gesteld. 

 

3. Verslag van de op 30 januari 2015 gehouden jaarvergadering  

Pg 1 geen opm., pg 2: geen opm. pg. 3: geen opm.  

Ook nav geen opm.. 

pg. 4: geen opm. 

Verslag is vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste Annelies Dijksman. 

 

4. Jaarverslag 2015 – opmerkingen en n.a.v. 

• Structuur is ongewijzigd. 

Er is een trend in een afnemend ledenaantal.  

In November 2014 nog 494. In januari 2015 was dat beduidend minder. 

Het landelijk bureau is verhuisd, de administratie is daar nu beter op orde. 

Er lijkt een de trend te zijn dat nieuwe leden meestal mensen zijn die gebruik maken 

van de NIVON huizen. Dat houdt overigens niet in dat het blijvende leden zijn. 

• Datum midweekse wandelingen moet zijn 2015. 

• Leesgroep moet zijn 1 x p. 6 weken. Ipv 1 x p. 8 weken. 

• Bij meerdaagse kampen en reizen graag vermelden of het leuk was. 

Dit was geen activiteit die onder de Nivon vlag werd georganiseerd, wel een initiatief 

vanuit de afdeling.  

• Museumgroep = tuingroep. 

• Verzoek om bij “bestuursleden” een ‘rooster van aftreden’ te publiceren. 

Bijvoorbeeld Pim wordt niet benoemd in de notulen als ‘adviseur’. 

Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. 

Er wordt verzocht om dan de benaming aan te passen, want een algemeen lid (wat 

Pim dan feitelijk is) moet niet benoemd worden als ‘adviseur’.  

Het bestuur belooft voor volgend jaar beterschap en duidelijk te vermelden dat 

bestuursvergaderingen toegankelijk zijn voor alle leden. 

• Voor activiteiten die spontaan vanuit de leden georganiseerd worden, is het beter om 

die niet als zodanig te benoemen.  

Om de indruk te vermijden dat die activiteiten onder auspicien van het Nivon worden 

georganiseerd.  

Activiteiten die georganiseerd worden door de leden, waar voor geworven wordt 

onder de leden, vallen onder de noemer ‘Nivon activiteiten’. 



Activiteiten die als doelgroep voornamelijk mensen buiten de Nivon leden hebben, 

worden geacht niet-Nivon te zijn. 

• Het jaarverslag 2015 wordt met inachtneming van de boven vermelde wijzigingen 

goed gekeurd en vast gesteld. 

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

De kascommissie verleent goedkeuring aan de boekhouding en het financieel verslag. 

(zie bijlage) 

 

6. Jaarrekening 2015 

Het verslag wordt door genomen en goed gekeurd.  

Dankzegging aan Jaap voor zijn werk. Ria overhandigt Jaap een aardigheidje als dank 

voor zijn inzet. We zullen zijn droogkomisch humor missen binnen het bestuur. 

 

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 

dat er een vacature voor een penningmeester is.  

Kandidaat voor de functie 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.   

Het bestuur heeft Juul Simon Thomas bereid gevonden de functie van Penningmeester op 

zich te nemen. 

Dieni heeft redactie nieuwsbrief over genomen van Jeanne.  

Zij zal in die hoedanigheid deel gaan uitmaken van het bestuur. 

De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur om de beide dames te benoemen. 

 

7.2 Benoeming lid en plv. lid kascommissie   

Aftredend is Joop van Eykelen.  

Het blijkt zinvol te zijn om ook een plvv. lid van de kascommissie te benoemen, die kan 

aantreden als onverhoopt een lid van de kascommissie uitvalt. 

Arthur Ris blijft, Trudy van der Hoop stelt zich beschikbaar als nieuw lid Kascommissie. 

Jos Petersen meldt zich als plaatsvervangend lid. 

 

7.3 Verkiezing van één afgevaardigde + een reserve-afgevaardigde voor de 

NIVON-raad. 

Joop Legaay stopt als afgevaardigde van de afdeling in de NIVON Raad.  

Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe afgevaardigde. 

Iemand vanuit het bestuur zal deze taak op zich nemen.  

Het bestuur bedankt Joop Legaay voor zijn inzet. 

 

8. Jaarplan 2016  

• Voorgesteld wordt om in het kader van vrede en verdraagzaamheid in plaats van bijv. 

het stamppottenbuffet voor de afdeling, nu eens een maaltijd te maken voor 

vluchtelingen. 

• Leesgroep  
25 februari en 7 april. 

• Meerdaagse kampen en reizen 

Salvador Brachel stelt voor opnieuw een groepreis te organiseren naar een 

Natuurvriendenhuis. Hij stelt voor: Hamelen Gamelstein , datum in mei of juni. 

• Dit weekend kan er nog kopij voor de nieuwsbrief van februari aangeleverd worden. 

 



De leden verlenen hun instemming met de activiteiten zoals die nu zijn benoemd en ter 

vergadering zijn aangevuld. 

 

9. Begroting 2016  

De begroting wordt door genomen en (waar nodig) toegelicht. 

De leden verlenenhun goedkeuring aan de begroting 2016 en deze wordt vast gesteld.  

 

10. Rondvraag 

Joop Lagaaij: Naar aanleiding van de gehouden enquête: komt er nog steeds post terug. 

De enquete heeft, heeft nieuwe – of vergeten leden opgeleverd. 

Duidelijker is wie wel de nieuwsbrief willen ontvangen en wie niet.  

Een aantal mensen was door wijziging van mailadressen van de lijst afgeraakt. 

15 mensen ontvangen de kwartaalbrief die Ton van Daalen maakt.  

Ria verzorgt de verzending daar van. 

Over het algemeen loopt het ledenbestand terug. 

Ank: svp In de nieuwsbrief vermelden dat de leden verzocht worden om zgn. ‘jubel en 

treur berichten’ door te zetten naar het bestuur (Ank), zodat er passend aandacht aan 

geschonken kan worden. 

 

11. Sluiting.   

Om 21.55 wordt de vergadering gesloten. 

 
  



Jaarverslag 2016 Afdeling NIVON Deventer-Zutphen  (concept) 
 

1. Inleiding  
 
Kernpunten met betrekking tot het afdelingsjaar 2016 zijn:  

• In 2016 is het aantal activiteiten ten opzichte van 2015 gestabiliseerd. .  

• De verwachte terugloop van het ledental heeft in 2016 doorgezet.  

• De versterking van het bestuur is in 2016 gerealiseerd. Het bestuur bestaat uit 5 leden.  

• Inrichting nieuwe landelijke NIVON website.  

• Financiële situatie NIVON landelijk 
 

2. Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden 
 

Website, digitale en papieren Nieuwsbrief 
De website en de nieuwsbrieven vormen de betrouwbare basis voor de nieuwsvoorziening 
van de leden. Het e-mailadressenbestand wordt beter onderhouden, ook omdat de leden 
veranderingen melden. Ook de papieren vorm van de nieuwsbrief blijkt nog steeds gevraagd 
en wordt als kwartaalbrief samengesteld door Ton van Dalen.  
Dieni Folman en Roelie Vos hebben samen veel werk verzet om de pagina voor Deventer-
Zutphen in te richten binnen de nieuwe landelijke NIVON website.  
 
Zichtbaarheid in de buitenwereld  
Onze wandelactiviteiten zijn ook in 2016 geregeld vermeld in de diverse nieuwsbladen. Rina 
Reinders zorgde voor de tweewekelijkse aankondiging in de kranten van deze activiteiten. 
Handhaving hiervan is belangrijk. De persberichten dragen bij aan onze naamsbekendheid.  
Ook de eigen website wordt regelmatig geactualiseerd.  
 
Ledenbestand (bron: landelijk NIVON-bureau) 
Begin 2015 kwam duidelijkheid in de ontwikkeling van ons ledenbestand.  
Een dalende trend is onmiskenbaar.  

Jaar Leden 

2011 687 

November 
2012 

560 

November 
2013 

503 

November 
2014 

529 

November 
2015  

493 

November 
2016 

447 

 
 

  



Verenigingsactiviteiten  
 
De opening van het seizoen  
De opening van het zomerseizoen werd verplaatst van april naar 11 september. De 
ontvangst vond plaats bij het gebouw van de scouting. Enkele deelnemers nam deel aan een 
excursie naar rundveehouderij Klein-Graffel, anderen maakten een wandeling in de bosrijke 
omgeving (Huize de Voorst).  
 
Vrijwilligersverwenmiddag  
Op 14 oktober organiseerden we een “bedankmiddag” voor de “voortrekkers” van de 
werkgroepen. Dit bestond uit een lunch bij de Driekant Buiten en een rondleiding waarbij 
kennis werd gemaakt met alle activiteiten die plaatsvinden op het terrein van voorheen de 
Kaardenbol. De bijeenkomst werd door de voortrekkers zeer gewaardeerd.  
 
Eindejaar bijeenkomst ( “stamppottenmaaltijd”)  
Op 15 december is als afsluiting van het kalenderjaar in het ABK-huis het traditionele 
stamppottenbuffet geserveerd. Met toetje en koffie na. Het was gezellig en er is lekker 
gegeten.  
De tafelversiering en het klaarmaken van de maaltijd door enkele leden oogstte veel 
waardering.  
Ongeveer twintig leden namen aan de maaltijd deel. 
 
Bestuur  
Het bestuur heeft dit jaar 11 x vergaderd. Vooral de hiervoor genoemde activiteiten, het 
inrichten van de nieuwe pagina op de website, de voortgang NIVON landelijk en de 
samenwerking met ABK-huis stonden op de agenda.  
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Opvallend is dat alle bestuursleden uit Zutphen komen. 
Waar blijven de Deventernaren?  
 
Ank Peterman (2015) (nog 1 x herkiesbaar) 
Ria van der Rijt (2015) (nog 1 x herkiesbaar) 
Annelies Dijksman (2014; + 1; nog 2 x herkiesbaar) 
Juul Thomas Simons (2016) nog 2 x herkiesbaar 
Dieni Folman (2016) nog 2 x herkiesbaar 
 

3.  Activiteiten van de werkgroepen  
 
LANGE AFSTANDSWANDELINGEN  (LAW)  
In 2016 heeft de LAW-werkgroep zoals gebruikelijk elke maand een Lange Afstands 
Wandeling georganiseerd op de derde zaterdag van de maand.  
De gemiddelde LAW bedroeg bijna 18 km. Het gemiddeld aantal deelnemers was ca.9 
exclusief de honden. In totaal wandelden 103 personen mee, vergeleken met 2015 een 
achteruitgang met 11 deelnemers. Er namen 10 niet-leden aan de wandelingen deel. Er werd 
gewandeld in de Achterhoek, Salland, Twente, op de Veluwe en zelfs de Kop van Overijssel. .  
Van 4 t/m 6 november is in natuurvriendenhuis Den Broam bij Buurse onder fraaie 
weersomstandigheden een geslaagd LAW-weekend gehouden.  



De LAW-werkgroep bestond in 2016 uit Gerda Hoogendoorn, Merente van Leeuwen, Henry 
Dutij en Jaap Senff. Incidenteel nam Salvador Brachel deel aan de werkgroep.  
 
MIDDELLANGE AFSTANDSWANDELINGEN (MAW)  
Er zijn dertien wandelingen gemaakt in 2016. In januari namelijk twee, door een datumfout. 
De wandelingen die Jeanne in haar bestand heeft, kunnen inmiddels na enige jaren herhaald 
worden. Ook kwamen er een paar routes bij.  
Trudy van der Hoop en Klarie Veerman hebben bijna alles voorgelopen en gelopen, meestal met 
elkaar. Ook heeft Betty geholpen als invalster. Zij is geen NIVON-lid en wil niet in de 
werkgroep.  
Het aantal leden dat in 2016 meeliep is: 56 (vaak dezelfde), niet-leden: 36 (meestal niet 
dezelfde). Gemiddeld 7 per keer. En lichte stijging t.o.v. 2015 resp. 34 en 18. Gemiddeld 5. 
 
LEESGROEP  
De leesgroep is ook in 2016 weer actief geweest. In totaal zijn zij 8 keer bij elkaar geweest. 
Wisselend bij één van de leden. Terwijl in de voorgaande jaren vooral Nederlandse en 
Vlaamse literatuur “genuttigd” werd, is er dit jaar voor gekozen om af en toe ook vertaalde 
buitenlandse romans te lezen, wat over het algemeen goed is bevallen. Spijtig genoeg 
Is Titia halverwege het jaar gestopt in verband met drukke werkzaamheden, maar Marita  
Lammertink en Inger Wensveen hebben zich weer aangesloten, zodat de groep momenteel  
uit 5 personen bestaat. Aanvulling is overigens altijd welkom.  
 
BREI- en HAAKINSTUIF 
Zutphen  
In 2016 is de breigroep in Zutphen weer gestart sinds oktober, op de derde maandagmiddag 
van de maand. Er zijn 4 regelmatige deelneemsters en een paar deelneemsters die zo nu en 
dan komen. 
De sfeer is gezellig, onder het genot van koffie en thee met wat lekkers erbij. 
Er worden ook soms sokken gestopt en geborduurd. Hoofdzaak is dat de deelnemers hun 
(creatieve) ideeën kunnen uitwisselen en elkaar stimuleren. 
De bijeenkomsten zijn bij Merente van Leeuwen thuis.  
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 waren inspirerende en gezellige bijeenkomsten, met 
ongeveer 6 deelnemers per keer.  
Er is in totaal door 44 deelnemers gewerkt 
 
PATCHWORK– EN QUILTINSTUIF  
De 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. De deelname is op sommige middagen gering. 
 
EETGROEPEN  
De vegetarische eetgroep in Deventer is in 2016 7 keer bij elkaar gekomen. 
De eetgroep moest in 2016 helaas afscheid nemen van Ans Hillenius. Voor de laatste 
bijeenkomst in november had Ans nog wel het menu samengesteld, ze was er zelf niet meer 



bij. Dit was haar laatste ondersteuning voor onze eetgroep. Wij bewaren zeer goede 
herinneringen aan haar als stimulator van de open tafel en de vegetarische eetgroep. 
 
GROENE ACTIVITEITEN  
In 2016 hebben deze niet afzonderlijk plaatsgevonden. Er zijn geen voorstellen gekomen 
vanuit de leden.  
 

LOSSE ACTIVITEITEN 
Belangstellende leden bezoeken nu buiten het NIVON om individueel of in mini-
groepsverband tentoonstellingen in de diverse musea en/of tuinen. Via de digitale weg 
(waaronder de NIVON nieuwsbrief) legt men contact met elkaar.  
Hetzelfde is van toepassing voor de wandelingen op door- de- weekse-dagen. Elke 
wandeling wordt door steeds weer een andere deelnemer georganiseerd die dan tevens als 
gids optreedt.  
 
 
 
 

 





 

 



 

 



JAARPLAN 2017 Afdeling NIVON Deventer – Zutphen   (concept) 
 
ALGEMEEN  

• De informatie-uitwisseling met de leden en de PR verdienen in 2017 een prioriteit.  
Met benutting van de deskundigheid die onder de leden aanwezig is, wil het bestuur tot 
verdere verbeteringen komen.  
Rina Reinders blijft de wandelingen aankondigen.  

• De weg naar een regionaal samenwerkingsverband van afdelingen wordt bezien. 
Waarschijnlijk wordt de afdeling aangevuld met de leden van de afdeling Apeldoorn 
vanwege ontbrekende bestuurscapaciteit.  

• Via de maandelijkse Nieuwsbrief of de website worden de leden betrokken bij 
ontwikkelingen.  

 
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.  
Versterking van de werkgroep is gewenst! 
 
Lange-afstandswandelingen (LAW)  
Ook in 2017 zal er elke derde zaterdag van de maand een LAW worden georganiseerd. Het 
LAW-weekend zal eind oktober of begin november plaatsvinden in Duitsland. Tijd en plaats 
zullen in februari/maart bekend worden.  
De samenstelling van de LAW-werkgroep vraagt extra-aandacht. Merente van Leeuwen 
heeft ondertussen afscheid genomen en Jaap Senff stopt na ruim 20 jaar per 1 juli met het 
organiseren van wandelingen. Van Gerda Hoogendoorn is onzeker of zij haar deelname kan 
voortzetten. Echter maakt Salvador Brachel in 2017 definitief deel uit van de werkgroep. 
Henry Dutij is door deze veranderingen het werkgroeplid geworden met de meeste jaren als 
gids van dienst. Versterking van de werkgroep is dringend geboden.  
 
Leesgroep  
De Leesgroep gaat op dezelfde voet verder als in 2016. Er zijn zes deelnemers. Meer 
deelnemers zijn welkom. 
 
Brei- en haakinstuif  
Zutphen 
In 2017 gaat de activiteit tot en met maart 2017 en na de zomer pauze start een en ander 
weer vanaf oktober voor het nieuwe winterseizoen. Er is plaats voor meer deelnemers!  
Deventer/Olst: 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. 
Mogelijk worden de beide groepen in de Haere in de loop van 2017 samengevoegd.  



Kook- en eetgroepen  
De vegetarische kook- en eetgroep in Deventer zet haar activiteiten voort. Ze zijn met acht 
personen, wat de nodige agenda problemen geeft, maar ze komen met plezier bij elkaar. 
 
Losse activiteiten 
Belangstellende leden bezoeken nu buiten het NIVON om individueel of in mini-
groepsverband tentoonstellingen in de diverse musea en/of tuinen. Via de digitale weg 
(waaronder de NIVON nieuwsbrief) legt men contact met elkaar.  
Hetzelfde geldt voor de wandelingen op door- de- weekse-dagen. Elke wandeling wordt door 
steeds weer een andere deelnemer georganiseerd die dan tevens als gids optreedt.  
Ook voor zogenaamde groene activiteiten worden de leden uitgenodigd met initiatieven te 
komen.  
Of er in 2017 vanuit de afdeling of door individuele leden een buitenlandse vakantiereis zal 
worden georganiseerd is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor een eventueel 
uitwaaiweekend. Het initiatief hiervoor dient van de leden te komen. Mogelijk is aansluiting 
bij activiteiten bij andere afdelingen mogelijk (zie ook agenda NIVON website en Toorts).  
 
 
Zie voor de invulling: het activiteitenoverzicht 2017. 
 
 

  



 


