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VAN DE BESTUURSTAFEL
We zijn 2017 van start gegaan met de nieuwjaarsbijeenkomst, die goed bezocht is. Er waren 60
leden aanwezig. Het duo Dickenik, hield de aanwezigen goed bezig met een hoeveelheid liedjes
“uit de oude doos”. Meezingen was het motto, en het excuus “Ik ken dat liedje niet”, ging niet op,
want de teksten werden op een scherm geprojecteerd. De stemming was goed en de drankjes en
hapjes vielen goed in de smaak.
De volgende centrale bijeenkomst is de ledenvergadering.
Ledenvergadering:
Deze wordt gehouden op 15 februari 2017 en we nodigen alle leden uit om deze vergadering bij te
wonen. Onderstaand treft u de agenda in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Verslag ledenvergadering van 17-02-2016
Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Jaarverslag 2016
Toelichting begroting 2017
Vaststellen contributie voor 2017
Bestuursverkiezing *)
De heren Bergwerf, Hadderingh, Lanting en Wiebing zijn reglementair aftredend.
De heren Bergwerf, Hadderingh en Lanting stellen zich herkiesbaar.
De heer Wiebing is niet herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Rooster van aftreden *):
Aftredend in 2017
Albert Lanting (herkiesbaar)
Bart Wiebing (niet herkiesbaar)
Frans Bergwerf (herkiesbaar)
Job Hadderingh (herkiesbaar)

Aftredend in 2018
Gerda Buiten
Albert Bruins
Mieke Sol

Na afloop van de vergadering zal de heer Siegel een lezing houden met als onderwerp:
"Mijn jeugd in de 2e wereldoorlog in Nederlands Indië en de gevolgen hiervan."

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING SvN MD van 17-02-2016
Aanwezig:

120 leden, waaronder 6 beoogd bestuursleden.

Afwezig met kennisgeving:
Frans Bergwerf, Wim Harders, Agnes Deiman-Harders, Aaltje Kinds, Roelie en Klaas
Koops, Willem Tol, Hennie Veldman, G. ten Cate, Marrie Kleine

1. Opening
Omdat dhr. Bergwerf, voorzitter van het oprichtingsbestuur verhinderd is, heet dhr.
Hadderingh allen welkom en deelt mee, dat hij verrast is door de grote opkomst.
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2. Mededelingen en stand van zaken
Dhr. Hadderingh noemt de berichten van verhindering.
In de oude situatie was er al een vergaande samenwerking met de afdelingen Smilde en
Westerbork.
Na het ontstaan van de perikelen heeft de afdeling Beilen besloten zelfstandig verder te
gaan en actief te zijn in de gehele gemeente.
Er is een oprichtingsbestuur, bestaande uit de heren Bergwerf, Hadderingh en Wiebing,
geformeerd en 22 oktober is de oprichtingsakte gepasseerd.
Met medewerking van o.a. de contactpersonen waren er in december 250 leden en
inmiddels is dit aantal gestegen tot 350 leden.
3. Vaststelling agenda 1e ledenvergadering Senioren van nu Midden-Drenthe
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Benoeming/verkiezing bestuursleden
Een 7-tal personen heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Helaas zijn
hier geen mensen uit Smilde en Westerbork bij. Voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie gekozen.
Omdat er geen tegenkandidaten gesteld zijn, worden alle kandidaten bij acclamatie
benoemd.
Het bestuur bestaat derhalve uit:
Albert Lanting
- voorzitter
Gerda Buiten
- secretaris
Albert Bruins
- penningmeester
Leden:
Mieke Sol
met in de portefeuille belangenbehartiging
Frans Bergwerf
- vicevoorzitter
Job Hadderingh
Bart Wiebing
5. Toelichting op de statuten en huishoudelijk reglement
Dhr. Lanting bedankt de aanwezigen voor het in het nieuwe bestuur gestelde vertrouwen.
Er is de afgelopen tijd veel werk verzet door vele personen.
Hij bedankt de leden van het oprichtingsbestuur voor het voorbereidende werk.
De statuten zijn 9 pagina’s tekst.
De statuten van SvN MD is het basismodel voor verenigingen en zijn op 22 oktober 2015
gepasseerd.
De inschrijving bij KvK is geregeld.
Er is een bankrekening geopend bij de Regiobank.
De vereniging heeft als werkgebied Beilen, Smilde en Westerbork.
Belangenbehartiging voor leden t.o.v. WMO dient per gemeente te geschieden.
Deelname aan overkoepeling is mogelijk.
Maximale zittingstermijn bestuursleden is 2 jaar. Herbenoeming voor volgende periode is
mogelijk.
De ledenvergadering is het hoogste orgaan. Het bestuur is verantwoording verschuldigd
aan de ledenvergadering. Er moet ieder jaar een jaarverslag samengesteld worden en de
leden moeten de begroting vaststellen.
Er moet een huishoudelijk reglement gemaakt wordt.
Hierin moeten zaken geregeld worden, die nog wel eens veranderd kunnen/moeten
worden. Hier wordt aan gewerkt.
Er wordt een koepeltje gevormd in Drenthe. Via deze koepel kunnen de aangesloten
verenigingen korting krijgen op contributies voor lidmaatschappen, zoals aansluiting bij
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NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, en NBvON,
Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland.
NVOG is een belangrijke speler op het front van belangenbehartiging op nationaal niveau.
PCOB en Unie KBO en vele pensioenfondsen zijn hierbij aangesloten.
NBvON houdt zich bezig met dienstverlening.
Er worden activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dhr. Lanting doet een
beroep op de leden om ideeën aan te dragen.
6. Toelichting begroting 2016
Dhr. Bruins geeft aan de hand van een diapresentatie toelichting.
Er was al inzicht in de begrotingen van ANBO Smilde en Westerbork.
Er zijn geen reserves.
Beilen had een bedrag gereserveerd voor het 30-jarig bestaan en dat geld is door ANBO
wel betaald.
Op basis van het aantal leden voorstel contributie € 25,- en € 20,- voor het tweede lid op
hetzelfde adres.
Alles wat door het bestuur georganiseerd wordt, wordt door de vereniging betaald.
Overige activiteiten moeten kostendekkend zijn.
Er hoeven geen verzekeringen afgesloten te worden. De gemeente Midden-Drenthe heeft
een vrijwilligersverzekering, afgesloten die, wanneer leden voor de vereniging actief zijn, de
aansprakelijkheid dekt als het niet onder de dekking van de eigen verzekering valt.
Omdat er veel te melden is, zal de Nieuwsbrief na de aprileditie wat vaker uitkomen.
Contributie voor overkoepeling wordt geraamd op € 5,- per lid.
De financiële commissie (kascommissie) dient uit 2 leden te bestaan. De maximale
zittingstermijn is 2 jaar.
Na deze toelichting wordt de begroting vastgesteld.
7. Vaststellen contributie voor 2016
De contributie wordt, overeenkomstig het voorstel in de begroting vastgesteld.
8. Activiteitencommissie(s)
Het streven is erop gericht in zowel Beilen, Smilde als Westerbork een
activiteitencommissie te hebben.
De commissie in Beilen bestaat uit:
Geesje Bruggink, Luchien Doedens, Marrie Kleine, Hennie Veldman, Alie Wiebing, Jannes
Doedens, Job Hadderingh, Roelof Maat
Voor de activiteitencommissies in Smilde en Westerbork zijn nog geen kandidaten
gevonden.
Dhr. Kant fungeert als contactpersoon in Smilde en de heer en mevrouw Doudeijns
bezorgen de nieuwsbrief in Westerbork.
De volgende reizen zijn gepland en ook de leden uit Smilde en Westerbork worden van
harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
20 april dagreis: inschrijvingsdatum 30-03-2016, minimaal 30 personen.
20 t/m 24 juni 5- daagse reis: inschrijving 09-03-2016
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Dhr. Lanting stelt de leden van de commissies aan de leden voor.
Voorstel vanuit de zaal:
Informatiebijeenkomst van NVVE (Nederlandse Vereniging Vrijwillige Euthanasie)
SvN MD staat samenwerking met anderen, zoals PCOB en Welzijnswerk Midden-Drenthe,
voor.
Mw. Sol brengt het onderwerp belangenbehartiging onder de aandacht. Dit is een
belangrijke doelstelling van SvN MD.
Belangenbehartiging is ook invloed hebben, meepraten.
Ze wil graag een werkgroep voor belangenbehartiging vormen en zoekt hiervoor mensen,
die affiniteit met dit onderwerp hebben. Bijvoorbeeld mensen die in de zorg gewerkt
hebben.
Ze wil ook graag informatie-/voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en noemt een paar
onderwerpen:
Vrijwillige euthanasie;
Dementie;
Ouderengeneeskunde.
Opmerkingen, zowel positief als negatief, over de WMO kunnen aan mw. Sol doorgegeven
worden.
16 maart openbare vergadering van de WMO-raad in Westerbork.
14 maart in Beilen en later in Smilde en Westerbork cursus 80 in 30 om je voor te bereiden
op later.
Over deze activiteiten komen nog berichten in de media.
9. Rondvraag
De heer Lanting vraagt of er mensen zijn die zitting willen nemen in de kascommissie;
De heren Bert de Waal en Wim Snel melden zich aan.
Daarna richt de heer Lanting het woord tot Bill van Baer en Jacob Beugel.
Dhr. Van Baer is meer dan 25 jaar adviseur van de ouderenbond geweest en dhr. Beugel
heeft jarenlang de voorzittershamer van ANBO Beilen gehanteerd.
Beiden worden benoemd als ambassadeur van Senioren van Nu Midden-Drenthe.
Aansluitend vraagt dhr. van Baer het woord.
Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
Hij is altijd heel betrokken geweest en heeft het altijd met plezier gedaan, maar de laatste
periode was niet leuk meer.
Hij is blij dat we nu van start gaan met SvN MD, een vereniging waarbij de leden, d.m.v. de
ledenvergadering het beleid bepalen.
Hij wenst de vereniging, het bestuur en commissies veel succes.
10. Sluiting
Dhr. Lanting dankt allen voor komst en wenst hen nog een genoeglijke bijeenkomst.
**)

Bij voorkeur gaan we werken met 3 activiteitencommissie. Beilen, Smilde en Westerbork:

Activiteitencommissie Beilen:
Activiteitencommissie Smilde:
Joop Kant (onderhoudt ook de contacten met het betuur)
Activiteitencommissie Westerbork:
Nog geen kandidaten
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Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk reglement behorend bij de statuten van de vereniging Senioren van Nu MiddenDrenthe (SvN MD)
Lidmaatschap
Artikel 1
1. Het bestuur stelt de wijze van aan-/afmelding en registratie van leden vast.
2. Leden dienen de voor de vereniging relevante wijzigingen in de persoonlijke situatie door te
geven aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 2
Het lidmaatschap kan een aanvrager alleen geweigerd worden om gewichtige redenen of wanneer
een eerder lidmaatschap van de aanvrager is beëindigd door opzegging of ontzetting uit het
lidmaatschap door de vereniging.
Artikel 3
Leden van de vereniging nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan activiteiten die door de
vereniging worden georganiseerd, medegeorganiseerd of aan de leden worden aanbevolen. De
vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tenzij deze direct op de wet berust.
Artikel 4
Einde lidmaatschap zie artikel 7 van de statuten.
Schorsing
Artikel 5
1. Een lid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst.
2. Schorsing dient schriftelijk per aangetekende en gewone post plaats te vinden met melding
van de reden(en).
3. Een lid kan worden geschorst wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer:
- Het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
- Het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld,
- Het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de
vereniging.
- Het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Schorsing betekent onmiddellijke opschorting van alle rechten en plichten binnen de
vereniging.
Leden van verdienste
Artikel 6
1. Leden van verdienste zijn leden die zich jegens de vereniging als geheel bijzonder
verdienstelijk gemaakt hebben. Benoeming vindt plaats door het bestuur.
Contributie
Artikel 7
De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, een wijziging van de contributie
vast.
Artikel 8
De contributie is verschuldigd per kalenderjaar. Het bestuur stelt de wijze vast waarop de
contributies geïnd worden en waarop deze ter beschikking worden gesteld.
Financiën
Artikel 9
1. Geldmiddelen van de vereniging worden afzonderlijk van de privémiddelen van de
betrokken penningmeester beheerd.
2. Betaal-/spaarrekeningen ten behoeve van de vereniging worden op naam van de
vereniging gesteld. In voorkomend geval met vermelding van de naam van de activiteit.
Deze rekeningen mogen nimmer een tekort vertonen.
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3. Het bestuur stelt de bedragen vast die ten hoogst in kas en op de bank gehouden mogen
worden en met welke banken een relatie wordt aangegaan. Deze gegevens worden in een
verslag van een bestuursvergadering vastgelegd.
Artikel 10
De penningmeester is verplicht aanwijzingen en instructies van het bestuur, met betrekking tot het
beheren, de administratie en rapportage van geldmiddelen, op te volgen en aan het bestuur op
verzoek alle informatie te verstrekken.
Algemene ledenvergadering
Artikel 11
De ervaring leert dat niet alle leden de door de algemene ledenvergadering te bespreken stukken
vooraf willen lezen. Om kosten te besparen is daarom in dit artikel bepaald dat zoveel mogelijk
informatie voor de leden voorafgaand aan de jaarvergadering wordt weergegeven in een
nieuwsbrief. Andere belangrijke notities worden op verzoek toegezonden.
Artikel 12
1. De voorzitter tijdens de vergadering
- Is verantwoordelijk voor het in acht nemen en naleven van de statuten en het reglement
door de deelnemers aan de vergadering: geschorste leden hebben geen toegang tot de
vergadering;
- Leidt de vergadering, zorgt dat deze op de vastgestelde tijden begint, regelt en handhaaft
de orde bij de beraadslagingen;
- Verleent het woord, bevordert dat een spreken ongestoord het woord kan voeren, kan korte
zakelijke interrupties toestaan, roept een spreker tot de orde die naar zijn oordeel van het
onderwerp afwijkt of die beledigende of of onbetamelijke uitdrukkingen gebruikt, en kan
deze het woord ontnemen;
- Kan een deelnemer aan de vergadering die zich bij herhaling schuldig maakt aan
wangedrag, het recht van verdere deelname aan de vergadering ontzeggen, en kan
toehoorders of vertegenwoordigers van de pers die zich naar zijn oordeel hinderlijk
gedragen en zich niet voegen naar zijn aanwijzingen, opdragen terstond de vergaderruimte
te verlaten;
- Doet desgewenst voorstellen voor beperking van spreektijd of van het aantal termijnen
waarin het woord zal worden gevoerd, tot schorsing van de beraadslagingen;
- Bevordert de voortgang van de vergaderingen onder meer door de vraagpunten aan te
geven waarover beslist moet worden, door discussies samen te vatten en door het
formuleren van de te nemen besluiten.
2. De secretaris van de vergadering is verantwoordelijk voor
- Het opstellen van de besluitenlijst en het concept verslag;
- Het laten tekenen en het bijhouden van de presentielijst, en het al dan niet uitgeven en in
ontvangst nemen van stemkaarten en stembiljetten.
Artikel 13
Afgevaardigden kunnen moties, met uitzondering van moties van orde, uiterlijk tot twee weken
voor de ledenvergadering schriftelijk indienen bij het bestuur.
Artikel 14
1. Over personen kan schriftelijk worden gestemd, waarbij voor elke uit te brengen stem één
stembrief wordt uitgereikt, dat na stemming wordt vernietigd.
2. Ingeval er voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is, kan – tenzij een
stemgerechtigde deelnemer uitdrukkelijk om stemming vraagt – de voorzitter voorstellen de
kandidaat zonder stemming (bij acclamatie) benoemd te verklaren.
3. Indien bij een eerste stemming over personen niemand een volstrekte meerderheid
verkrijgt, vindt direct herstemming plaats tussen de twee personen met de meeste
stemmen. Als bij tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Artikel 15
Over zaken wordt gestemd bij handopsteken of door een door het bestuur te bepalen wijze. Indien
daarbij de stemmen staken dient direct een schriftelijke stemming plaats te vinden. Wanneer de
stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
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Artikel 16
1. Bij een schriftelijke stemming stelt de voorzitter aan de hand van de presentielijst vast
hoeveel stemmen mogen uitgebracht en deelt dit aantal aan de vergadering mee.
2. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 17
Een nieuw bestuurslid aanvaardt zijn functie in beginsel aan het eind van de vergadering waarin hij
is gekozen. Een aftredend bestuurslid legt in beginsel zijn functie neer aan het einde van de
vergadering waarin hij aftreedt.
Openbaarheid en belangenverstrengeling
Artikel 18
1. De leden van het bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor
zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van
bestuur.
2. Het lid van het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere
handelingen die hij namens de vereniging verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij
oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn vereniging
verricht.
Kascommissie
Artikel 19
1. De kascommissie bestaat uit 2 leden, die een zittingstermijn van 2 jaar hebben. Leden van
de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
2. De bevindingen c.q. het advies tot decharge van het bestuur worden schriftelijk uitgebracht
in een kascommissieverslag, dat wordt gevoegd bij de vergaderstukken van de algemene
ledenvergadering van de vereniging. Daarnaast zal een door de kascommissie
afgevaardigd lid tijdens de algemene ledenvergadering een toelichting op het verslag
geven. Verslagen van de kascommissie dienen conform de geldende wettelijke richtlijn 7
jaar te worden bewaard.
3. Het bestuur doet elk jaar in de ledenvergadering een benoemingsvoorstel voor de
vacature(s) in de kascommissie dat is afgestemd met de dan nog fungerende
kascommissie.
4. Zowel gedurende als na het beëindigen van het lidmaatschap van de kascommissie
betrachten de kascommissieleden geheimhouding naar externe derden ten aanzien van de
aan hen verstrekte gegevens van de vereniging.
Bestuur
Artikel 20
1. Behoudens het bepaalde in lid 2 en lid 3 worden de leden van het bestuur gekozen voor
een zittingsperiode van 2 jaar. Na afloop van hun eerste zittingsperiode treden zij af en zijn
zij terstond herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode van 2 jaar.
2. Ingeval een lid van het bestuur zijn zittingsperiode niet uitdient, treedt degene die in zijn
plaats wordt gekozen af in het jaar waarin zijn voorganger afgetreden zou zijn. de opvolger
is telkens voor een zittingsperiode van 2 jaar herkiesbaar.
3. Het bestuur is bevoegd de zittingsperiode met betrekking tot een opengevallen functie te
bekorten of met ten hoogste een jaar te verlengen teneinde wijziging te brengen in de per
jaar voorziende aftredingen.
Commissies
Artikel 21
Voor het organiseren van (ontspannings-) activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten worden
(tijdelijke) commissies ingesteld. Deze commissies werken onder verantwoordelijkheid van het
bestuur. Aan het begin van het jaar dienen zij een voorstel, onderbouwd met een begroting, in dat
door het bestuur goedgekeurd dient te worden. De ontspanningsactiviteiten dienen budgetneutraal
te zijn.
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Het streven is erop gericht in de drie kernen (Beilen, Smilde en Westerbork) een
activiteitencommissie in te richten.
Contactpersonen
Artikel 22
Voor de contacten met de leden worden contactpersonen aangesteld.
Taken:
- Zo spoedig mogelijk na ontvangst de Nieuwsbrief bij de leden in hun wijk bezorgen; de
contactpersonen ontvangen een adressenlijst, waarop ook de geboortedata vermeld zijn;
- Verzorgen van een attentie bij ziekte, verjaardag en jubilea;
- Verzorgen van een condoleance bij overlijden;
- Een bezoekje afleggen bij (dreigende) vereenzaming;
- Een actieve houding ten aanzien van ledenwerving wordt op prijs gesteld.
Richtlijnen:
- Bij ziekte zorgt de contactpersoon voor een bloemetje. Dit gebeurt bij thuiskomst na een
ziekenhuisopname langer dan 7 dagen. Is een lid langdurig ziek, dan ontvangt hij bij het
eerste bezoek een bloemetje. In veel gevallen wordt een extra bezoekje op prijs gesteld;
- Bij 50- 60- en 70-jarige huwelijksjubilea verzorgt de contactpersoon een attentie in de vorm
van een cadeaubon of bloemetje. Het jubileum moet wel bekend zijn;
- Vanaf hun 80ste verjaardag ontvangen de leden (met een interval van 5 jaar) via de
contactpersoon een bloemetje; In de tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
- Bij overlijden kan de contactpersoon door middel van een kaart, een bezoek of
aanwezigheid bij de uitvaart, de condoleance namens SvN MD overbrengen. Het verdient
aanbeveling de secretaris op de hoogte te stellen.
Wijzigingen
Artikel 23
Dit reglement wordt iedere 2 jaar op inhoud getoetst en kan, al dan niet op voorstel van het
bestuur, gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

Bijlage bij Huishoudelijk Reglement SvN MD
Lijst met actuele gegevens m.b.t.:
Aftredingsschema bestuur
2016
Voorzitter Lanting
Secretaris Buiten
Penn.m
Bruins
Bergwerf
Hadderingh
Sol
Wiebing

2017
aftredend

2018

2019

2020

2021

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

OVERZICHT FINANCIELE ORGANISATIE
- Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester wordt jaarlijks aan de
ledenvergadering een jaarbegroting aangeboden
- De begroting mag geen tekort aangeven
- De ledenvergadering moet goedkeuring geven aan de begroting
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Declaraties
Declaraties dienen bij de penningmeester te worden ingediend op het SvN-MD declaratieformulier
Km verreden voor distributie van het ledenblad cq lief en leed zijn te declareren a 0,31 ct/km
Voorgeschoten bedragen worden door de penningmeester vergoed op basis van kassabonnetjes
Bestuur
Voor reiskosten binnen het werkgebied (Midden-Drenthe) wordt niet gedeclareerd. Dit geldt ook
voor schrijfwaren en papier. Deze worden geacht in de vaste vergoeding te zitten.
De jaarlijkse vaste kosten vergoeding worden als volgt geoormerkt:
- voorzitter, secretaris en penningmeester
€ 70
- bestuurslid
€ 17,50
De volgende activiteiten zijn in principe kostendekkend
- Reizen
- Feestavond
- Activiteiten van de lokale commissie
- Zondagmiddag concert
Belastinginvulhulp
De HUBA’s mogen afhankelijk van complexiteit van de aangifte tot maximaal € 15 euro per
aangifte in rekening. Bij meer dan 5 km (heen en terug), mogen km in rekening worden gebracht.
Lief en leed
Bloemen kunnen worden besteld/gehaald bij de geselecteerde bloemisten. Bij Janny, Manny en
Rieks te Beilen kan op rekening worden besteld.
Lijst van bedragen t.b.v. van lief en leed
Waarvoor
Critria
Verjaardag 80, 85,90, etc
tussenliggende jaren

Wat
plant/bloemetje/bloemenbon
Kaartje

Ziekte

* ziekenhuisopname
langer dan 7 dagen

Jubilea
Overlijden

* langdurig ziek
bloemetje bij eerste bezoek
50- 60 of 70 jarig huwelijk Bloemetje
condoleance kaart

bloemetje bij thuiskomst

Waarde
€ 7,50

€ 7,50
€ 7,50
€ 15,00

*) coördinatie: Hennie Veldman-Huisjes, 0593-524069 e-mail: veldmanh@hotmail.nl

Jaarverslag 2016 Senioren van Nu Midden-Drenthe
Dankzij de inzet van velen, konden we tijdens de (uitgestelde) ledenvergadering van 17 februari
2016 meedelen dat het aantal leden 340 was, waarvan 33 in Smilde en 9 in Westerbork.
Op basis van dit aantal kon de contributie vastgesteld worden op € 25,-. Een tweede lid op
hetzelfde adres betaalt € 20,-.
In 2016 zijn 11 van onze leden overleden.

11

In 2016 bestond het bestuur uit:
Albert Lanting
Gerda Buiten
Albert Bruins
Frans Bergwerf
Mieke Sol
Job Hadderingh
Bart Wiebing

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- vicevoorzitter
- lid met aandachtsgebied WMO
- lid
- lid coördinatie verspreiding Nieuwsbrief

In de loop van het jaar is de heer Bruins als penningmeester toegetreden tot het bestuur van
VOSD, Vereniging Overleg Seniorenvereniging Drenthe.
Het bestuur is ook betrokken geweest bij de landelijke FASv (Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen.
Via FASv zijn we aangesloten bij de NVOG voor de landelijke belangenbehartiging voor ouderen.
Naast bestuursleden, zijn de volgende leden actief in de activiteitencommissies:
Luchien Doedens
Jannes Doedens
Marrie Kleine-Rozenveld
Roelof Maat
Hennie Veldman-Huisjes
Alie Wiebing
29 leden zetten zich in voor het bezorgen van de nieuwsbrief en 5 leden hebben geholpen bij het
invullen van de belastingformulieren.
Er zijn veel activiteiten georganiseerd en bestuursleden hebben vergaderingen van o.a. VOSD,
WMO-raad, FASv,voorlichtingsbijeenkomst van Gemeente Midden-Drenthe.
Er is overleg geweest met PCOB en Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Eveneens zijn er gesprekken geweest met leden in Westerbork en het lijkt er op, dat ook hier een
activiteitencommissie van de grond komt.
Nieuwsvoorziening.
Er is, in samenwerking met André Smit, een website ontwikkeld, die helaas nog te weinig door
onze leden bezocht wordt.
De Nieuwsbrief is 8 keer verschenen.
31 december 2016 was het aantal leden 361, waarvan 309 in Beilen/Hooghalen/Wijster, 41 in
Smilde en 11 in Westerbork wonen.
Onderstaand een overzicht van de activiteiten in 2016. Uitgebreide verslagen zijn in de
nieuwsbrieven gepubliceerd.
06-01-2016:

De geplande ledenvergadering moest, als gevolg van de weersomstandig,
afgelast worden.

12-01-2016:

Eerste bestuursvergadering van de beoogd bestuursleden.

14-01-2016:

De heren Lanting en Bruins en mevrouw Buiten namen deel aan een
vergadering van onafhankelijke seniorenverenigingen in Drenthe.
Eén van de onderwerpen van deze vergadering was om te onderzoeken of
door samenwerking de externe kosten beperkt kunnen worden.

02-02-2016:

De heren Bruins en Lanting en mevrouw Buiten hebben een informeel
gesprek gehad met bestuurders van de PCOB afdelingen in Beilen, Smilde en
Westerbork. Het doel was om nader kennis te maken en mee te delen dat
SvN MD, anders dan ANBO, wel wil samenwerken om o.a.
voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren te organiseren.
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03-02-2016:

De eerste activiteit in 2016 was kaarten en jokeren.

08-02-2016:

De heren Lanting, Hadderingh en Wiebing hebben de crematie van de heer
Albert de Boer bijgewoond. De heer De Boer was contactpersoon voor wijk
55.

09-02-1016:

Bestuursvergadering.

17-02-2016:

Ledenvergadering:
120 leden bezochten de vergadering. De kandidaat bestuursleden zijn bij
acclamatie benoemd.
Er is uitleg gegeven over de statuten en meegedeeld dat er aan een
huishoudelijk reglement gewerkt wordt.
De begroting is vastgesteld.
Na afloop van de vergadering was er gelegenheid om onder het genot van
een hapje en drankje nog na te praten.

19-02-2016:

De heren Bergwerf en Bruins en mw. Buiten hebben een gesprek gehad met
dhr. André Smit, die zich bereid verklaard heeft een website voor SvN MD te
bouwen.

08-03-2016:

Bestuursvergadering

11-03-2016:

Dhr. Bruins en mw. Buiten hebben met dhr. Smit overleg gehad over de
website.

11-03-2016:

Eerste feestavond van SvN MD. 110 leden waren aanwezig en hebben
genoten van het blijspel “De baron is in de bonen”, dat op uitstekende wijze
door Toneelvereniging “De Kring” uit Holthe ten tonele gebracht is.
Dankzij de vrijgevigheid van de middenstand in Beilen en Hooghalen was de
verlotingstafel weer rijk gevuld.
Voor aanvang kon voorzitter Lanting bekend maken, dat de website
www.seniorenvannumiddendrenthe.nl in de lucht is.

15-03-2016:

De dames Sol en Buiten waren als vertegenwoordigers van SvN MD
aanwezig bij vergadering van Vereniging Overleg Seniorenverenigingen
Drenthe (VOSD).

16-03-2016:

De heren Lanting, Hadderingh en Wiebing en de dames Wiebing en Buiten
hebben SvN MD vertegenwoordigd bij de Jaarvergadering van de WMO-raad
Midden-Drenthe.

30-03-2016:

Bingo

05-04-2016:

Bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering is o.a. gesproken op de wijze
waarop men zich kan aanmelden voor deelname aan reizen.

06-04-2016:

Mw. Buiten is naar een bijeenkomst geweest waarbij de gemeente MiddenDrenthe een toelichting gaf op de regeling “Chronisch zieken en
gehandicapten”. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform
Gehandicapten Midden-Drenthe.

13-04-2016:

Klaverjassen en jokeren
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14-04-2016:

De heren Lanting en Bruins en mw. Buiten hebben een
kennismakingsgesprek gehad met mw. Bakelaar, Welzijnswerk MiddenDrenthe. Hierbij is o.a. gesproken over op welke manieren we kunnen
samenwerken en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

19-04-2016:

Vandaag ontvingen wij het bericht dat ons actieve en zeer betrokken lid,
Geesje Bruggink, 18 april overleden is.
Geesje was gedurende 8 jaar bestuurslid en maakte velen jaren deel uit van
de commissies binnen- en buitenactiviteiten. Daarnaast was zij bestuurslid
van EMNA.
In 2012 is Geesje voor haar betrokkenheid en verdiensten benoemd tot Lid in
de orde van Oranje Nassau.

20-04-2016:

Dagtocht naar o.a. De Biesbosch, de belangstelling was zo groot, dat er met
2 bussen gereisd is.

21-04-2016:

Voorlichting over verkeerstekens en –regels. Zo’n 40 senioren uit de Smildes
hebben de uitnodiging aangenomen om zich te laten bijpraten.
Arne van Essen (Rijschool van Essen) verzorgde de presentatie.

23-04-2016:

Vandaag was de uitvaartdienst voor Geesje Bruggink. Velen, waaronder
bestuurs- en commissieleden van SvN MD, hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt om haar de laatste eer te bewijzen.

10-05-2016:

Bestuursvergadering

11-05-2016:

Mw. Wiebing en dhr. Hadderingh namen deel aan de werkconferentie
Zorglandschap Drenthe.

12-05-2016:

Dhr. Bruins is naar de startbijeenkomst van FASv (Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen) geweest.

12-07-2016:

Bestuursvergadering

16-08-2016:

Bestuursleden en contactpersonen hebben elkaar bijgepraat. Janet Moinat
(Welzijnswerk Midden-Drenthe) verzorgde een presentatie over
“eenzaamheid”.

30-08-2016:

Mw. Wiebing en mw. Buiten zijn naar het gebruikersoverleg van Het
Karspelhuis geweest.
Mw. Bakelaar gaf een toelichting over de nieuwbouw van Het Karspelhuis en
dhr. Snippe (gemeente Midden-Drenthe) vertelde hoe te handelen wanneer
een persoon gereanimeerd moet worden.

31-08-2016:

Mw. Sol en de heren Bruins en Lanting waren aanwezig bij de
ledenvergadering van VOSD (Vereniging Overleg Seniorenverenigingen
Drenthe).

06-09-2016:

Fietstocht, 17 mensen namen aan de tocht deel en genoten van de
gevarieerde route en het mooie weer.

12-09-2016:

Rijbewijskeuring in Smilde

13-09-2016:

Bestuursvergadering
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28-09-2016:

Klaverjassen en jokeren

29-09-2016:

De heren Lanting en Bruins, tekenden in Meppel, als mede oprichter, de
oprichtingsakte van FASv

09-10-2016:

Zondagmiddagconcert met Zuidemakapel. Ruim 80 aanwezigen genoten van
het programma dat de kapel hen voorschotelde.

12-10-2016:

Herfsttocht ZW Friesland (Elfstedentocht)

27-10-2016:

De heren Bruins en Lanting hebben met leden uit Westerbork en de heer en
mevrouw Prins om tafel gezeten om te bespreken wat de mogelijkheden zijn
voor een lokale commissie in Westerbork.

02-11-2016:

Lute v.d. Bult met lezing over bijen.

08-11-2016:

Bestuursvergadering

09-11-2016:

De heer Bruins en de dames Sol en Buiten waren aanwezig bij de
ledenvergadering van VOSD (Vereniging Overleg Seniorenverenigingen
Drenthe)

16-11-2016:

Voorlichting door Mobivit
Helaas viel de opkomst tegen, want er is veel interessante informatie
verstrekt.

30-11-2016:

Klaverjassen en jokeren.
28 klaverjassers en 9 jokeraars waren aanwezig.

07-12-2016:

Mw. Wiebing en de heren Bruins en Lanting hebben een vervolggesprek
gehad met leden en potentiële leden in Westerbork over het opzetten van
een activiteiten commissie.

14-12-2016:

Vrijwilligersbijeenkomst

14-12-2016:

Bestuursvergadering
Tijdens deze vergadering heeft dhr. Wiebing meegedeeld, dat hij in 2017 niet
herkiesbaar is als bestuurslid. Hij blijft wel de coördinatie van de verspreiding
van de nieuwsbrief verzorgen.

In 2017 is automatische inning contributie mogelijk
We bereiden ons voor om met ingang van 2017 de contributie automatisch te innen. Daarvoor is
het nodig dat wij een machtiging van u krijgen. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een formulier,
waarmee u Senioren van Nu Midden-Drenthe toestemming kunt geven de contributie jaarlijks
automatisch van uw rekening af te schrijven. Op de achterzijde van dit formulier staat een
toelichting.
Let wel, automatische afschrijving is niet verplicht.
Uw penningmeester
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PERSONALIA
Nieuwe leden:
Mw. J. van der Plaats-Fontein
Mw. A. van der Plaats
Mw. G. Bakker
Dhr. K. Kikstra
Mw. H.J.C. IJff
Dhr. A.G. Poot
Dhr. F. Zoer

wijk Smilde
wijk Smilde
wijk 84
wijk 84
wijk Smilde
wijk Westerbork
wijk Westerbork

Bedankje ontvangen van:
Mw. G. Strijk-Weggemans:
Hartelijk dank voor het mooie boeket, dat ik, na mijn ziekenhuisopname en verblijf in de Boshof,
gekregen heb.
Jenneken en Wim Roerink:
Hartelijk bedankt voor de bloemen die we voor ons 60-jarig
60 jarig huwelijk ontvangen hebben.

GEPLANDE ACTIVITEITEN
A

Wanneer er niets vermeld staat,
staat zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in
Het Karspelhuis, Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

01-02-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

15-02-2017:

14:00 uur

Ledenvergadering

01-03-2017:

14:00 uur

Voorlichting over ouderen geneeskunde in Karspelhuis

13-03-2017:

Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde. Voor inlichtingen
kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. G. ten Cate,
0592-413479

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en Roelie

29-03-2017:

14:00 uur

Bingo
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12-04-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

18-04-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst
(plaats en onderwerp nog niet bekend)

02-05-2017:

Dagreis naar Anna Paulowna

9 t/m 13-06-2017

5-daagse reis omgeving Würzburg

18-10-2017:

Voorlichtingsbijeenkomst
(plaats en onderwerp nog niet bekend)

Wie zich goed voorbereidt, wordt BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes doppen. Of het gaat om wonen,
gezondheidszorg of dagelijkse zaken nu en in de toekomst.
Je kunt beter meepraten als je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.
Senioren van Nu Midden-Drenthe organiseert in 2017 en daarna voorlichtingsbijeenkomsten over
deze onderwerpen.
En aantal data is al bekend :
-1 maart :
Senioren willen gezond oud worden.
Mw. Betty Meyboom, komt 1 maart 2017 naar Beilen (14:00 uur in het Karspelhuis) om hierover te
spreken.
Mw. Meyboom is huisarts, heeft artsen opgeleid en is voorzitter van Beter Oud. Ze vindt het
belangrijk om ook na haar pensionering actief te blijven.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
Hoe blijf ik gezond en hoe kan ik bij gezondheidsproblemen hier zo goed mogelijk mee omgaan?
Wat vindt de dokter er van?
Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
-18 april en 18 oktober, programma komt nog.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden
We hebben op de agenda nog de onderwerpen:
- Dementie,wat is het en hoe kun je er het best mee omgaan:
Notaris :wie regelt mijn zaken als ik het zelf niet meer kan en wie mag als ik ziek ben
medische beslissingen voor mij nemen?
- Leven met computers als je oud bent en welk gemak kunnen we er van hebben. Tabletzorg
etc.
Reserveer de data.

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90 en 100 jaar een plant, boeketje of bloemenbon.
Tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte bent van één van deze situaties, verzoeken
wij u dit door te geven aan de contactpersoon:
17

Ziekte:
Ziekenhuisopname langer dan 7 dagen bij thuiskomst een bloemetje.
Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje

Belangenbehartiging, WMO en voorlichting
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de WMO in werking getreden is.
Heeft u ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO, wilt u deze dan aan
Mieke Sol melden? Mieke maakt deel uit van de WMO-raad en deze raad is gesprekspartner van
de gemeente.

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al uw vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij ons terecht. Maar ook over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid. Sinds 1 februari 2016 kunt u alle locaties bereiken via één
nummer namelijk 088 – 16 51 200.
Bovendien kunt u sinds 1 februari 2016 ook op donderdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur
telefonisch contact met ons opnemen.
Tijden inloopspreekuur Welzijnswerk Midden-Drenthe
De inloopspreekuren worden op onze locaties gehouden van maandag tot en met donderdag van
10:00 – 12:00 uur. Vroeger waren dit de loketten voor Zorg en Welzijn, tegenwoordig heet het:
“Vraag het Welzijnswerk Midden-Drenthe”.
Beilen:
Smilde:
Westerbork:

Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
beilen@welzijnswerkmd.nl
Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
smilde@welzijnswerkmd.nl
Burg. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork
westerbork@welzijnswerkmd.nl

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar de locatie bij u in de buurt.
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of bezoeken op één van onze locaties, maar u kunt ook een persoonlijk
gesprek aanvragen wanneer u vragen heeft over uw eigen leef-/zorgsituatie. Eén van de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk komt dan graag bij u op bezoek.
Vanaf 2016 is Welzijnswerk Midden-Drenthe op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe het
centrale punt voor onafhankelijk cliëntadvies- en cliëntondersteuning. Dit betekent dat de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk Midden-Drenthe klaar staan om u te helpen. Heeft u een vraag?
Schroom niet om contact met ons te zoeken. Wij zijn er voor u.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bezoek onze website:
www.welzijnswerkmd.nl
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De Bijblijver:
In januari 2017 verschijnt de volgende bijblijver.
Iedereen die 60 jaar of ouder is ontvangt dit jaar de Bijblijver. Bent u jonger dan 60 jaar en toch
geïnteresseerd in de Bijblijver dan kunt u dat doorgeven aan Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Ook kunt u op de site van Welzijnswerk Midden-Drenthe de Bijblijver lezen of u kunt hem ophalen
bij de loketten in Beilen, Smilde en Westerbork.

Goed om te weten
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit
geldt ook voor startende ondernemers en/of kleine zelfstandigen met een inkomen op
bijstandsniveau.
Handig
Weet u dat de gemeente Midden-Drenthe een app heeft voor afvalwijzer en
omgevingsvergunningen?
Ook kunt u meldingen doen via deze app.
De iOS versie is te downloaden in de App store en de Android versie via Google Play.
U kunt hem downloaden door te zoeken op: gemeente Midden-Drenthe.

Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni kunt u hiervoor iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-13:00 uur
terecht in Het Karspelhuis.
Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:30 tot 16:00 uur
Locatie : De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde zaterdag van de maand
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis, Westerbork
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.

Belangrijke telefoonnummers
Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112
www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.
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Verschijningsdata volgende Nieuwsbrieven in 2017
maart , mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 februari 2017 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer u iemand kent, die lid wil worden van onze vereniging, kunt u onderstaand formulier
gebruiken en dit sturen naar:
SvN MD
Asserstraat 5 C
9411 LH Beilen.

INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE
Ingangsdatum lidmaatschap: _______________
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Partner:
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

Huw. dat.:

Mobiel:
Bankrekening (ibannummer):

□ Ik/wij machtig(en) Senioren van Nu Midden-Drenthe om de verschuldigde contributie
door middel van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.
□ Ik/wij ontvang(en) graag een nota voor de verschuldigde contributie.
handtekening:

handtekening partner:
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