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fiet sen, wan delen, jeu de boules, 
kla ver  jassen,  bin go, mu seum be-
zoek, hand      wer ken, met el kaar 
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Van de voorzitter

Een weekje Drenthe
Wat hebben wij een prachtige week 
gehad in Odoorn!
’t Kon niet beter, mooi weer, � jn hotel, 
goed gezelschap en een prima reis-
leider.
Dirk heeft ons weer van alles laten 
zien en beleven. Een extra beleving 
bezorgde de eigenaar van het hotel 
Oringer Marke, Klaasjan Niezing.
Hij is anderhalve dag met ons op pad 
geweest. Hij hee�  een onthe�  ng, en 
kon ons langs de smalste weggetjes 
geleiden. Wij reden met de bus zelfs 
op fietspaden. Dat was echt toege-
voegde waarde.
hij vertelde geestdriftig over zijn 
prachtige provincie Drenthe. Wij 

weten nu b.v. dat de grond nog altijd 
werkt. Ieder jaar komen er nog vele 
zwer" eien naar boven en vaak ook 
geen kleintjes.
Wij zagen hunnebedden, soms twee 
naast elkaar, een „tweepersoons” 
hunnebed zelfs, mooie dorpen zoals 
Orvelte en veel schilderachtige plaat-
sen.
Vincent van Gogh is ook nog actief 
geweest in Drenthe.
In ieder dorp is tenminste een Brink 
met statige eiken. De Brink is de plek 
waar de koeien bijeen gebracht wer-
den in vroeger tijden.
Wij hebben een tochtje gemaakt met 
een boot op het Zuidlaardermeer. Het 

Terwijl de wind behoor-
lijk waait en de regen zo 
nu en dan tegen de ra-
men klettert schrijf ik 
voor de laatste keer een 
stukje van de voorzitter.
Er is altijd wat te moppe-
ren, zoals dat ik nu weer 
las dat de ruimte om te 
zwemmen in het Groen-
hovenbad voor ouderen 
weer minder wordt. Wat missen we 
toch De Tre" uil!
Maar ik wil toch ook altijd graag 
iets vrolijks of positiefs schrijven. En 
dat is dat het best wel goed gaat met 
onze vereniging. We hebben er met de 
komst van de nieuwe leden leuke acti-
viteiten bij gekregen. Misschien moe-
ten we er nog wat aan wennen, maar 

probeer maar eens 
iets nieuws en zoek bij 
een activiteit ook eens 
nieuwe mensen op.
En op wijkniveau wordt 
er steeds meer georga-
niseerd. Schroom niet 
om ook daar eens een 
kijkje te nemen. Het is 
best leuk om wat nieu-
we mensen in de buurt 

te leren kennen.
In de huis-aan-huis bladen staat gere-
geld een agenda met dingen die er te 
doen zijn. En in de stadsgids die net 
weer uit is (af te halen in de biblio-
theek) staan ook allerlei verenigingen 
die dingen organiseren.
Blijf niet in je eentje, maar ga er op 
uit.
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was die middag rond 30 graden. Wat 
mij betre�  was dat een van de hoog-
tepunten van de week.
Een paar mensen die ook in ons hotel 
logeerden gingen vaak mee op excur-
sie.
Zij werden moeiteloos 
opgenomen in onze 
groep. Zij genoten 
net als wij met volle 
teugen.

Bij het afscheidsdiner 
zei iemand dat dit de 
mooiste trip was geweest. Dat wil wat 
zeggen, want deze mevrouw gaat al-
tijd mee.

Dat brengt mij op het volgende:
Het kostte deze keer veel moeite om 
25 personen bij elkaar te krijgen en 
volgens Dirk Kortekaas wordt het dan 
voor de � rma Eemland oninteressant. 
Begrijpelijk, maar voor veel leden 

van de SVMH zou 
het jammer zijn als 
de dalende lijn zich 
voort zet. Zelf ben ik 
optimistisch, gezien 
deze laatste zeer ge-
slaagde reis.
Volgend jaar hoop 

ik er weer bij te zijn en met mij nog 
zo‘n 30 andere reisgenoten.
Wietske van Wingerden-Jansma

Inmiddels denken we na over 2018. 
Conclusie: We draaien eigenlijk diver-
se activiteiten met te weinig mensen. 
Willen we doorgaan, dan  hebben  we 
dringend nieuwe vrijwilligers nodig.

Jan hee�  dit jaar nagenoeg alle reizen 
begeleid. Door de vele reizen heeft 
hij geen kans gezien samen met An-
neke met vakantie te gaan. Volgend 
jaar verdelen Jan en ik de reizen zodat 
er voor ons ruimte komt ook zonder 
SVMH met vakantie te gaan. Alleen 
als één persoon weg is en de andere 
wordt ziek? We zoeken dringend een 
derde persoon!

De bingo draait goed. Alleen Marja 
en ik zijn een tandem. Is er één ziek, 
dan is de ander er wel. Zijn we met 
vakantie, dan vallen er twee mensen 

Help!!!

weg. Op dit moment hebben we in het 
team onvoldoende vrijwilligers om de 
middagen door te laten gaan. We heb-
ben dit jaar kunstgrepen uitgehaald. 
In juli was de bingo in afwijkende we-
ken. We zoeken versterking. Gezien de 
huidige opzet zou het prettig zijn als 
een van die personen een auto hee� . 
Maar is dat niet het geval hebben we 
een nood oplossing. Onze buurvrouw 
is bereid de tassen met spullen wel 
naar de Buurtstee brengen. 

U ziet het, met kunstgrepen houden 
we de zaken draaiend zodat de leden 
niets van het tekort aan vrijwilligers 
merken. Maar het zou heel wat pret-
tiger zijn als er meer vrijwilligers zou-
den zijn die ons helpen.

Willem Verwoerd
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Vrijdag 13 oktober. 
Lange wandeling. Circa 10 km.
Voor de derde keer dit jaar ging een 
lange wandeling niet door vanwege 
het slechte weer. Toch hoop ik in 
oktober op mooi 
her f s t weer  en 
plan ik een wan-
de l i ng  v a nu it 
Warmond langs 
de stadsrand van 
Leiden. Mocht 
het maar matig 
weer zijn dan lijkt 
me het Gouwebos 
vanuit Waddinx-
veen een goed 
alternatief. Kun-
nen we altijd nog 
halverwege met de trein terug naar 
Gouda.
Verzamelen om 9.10 uur op spoor 10. 
Vertrek om 9.19 uur; intercity naar 
Den Haag Daar om 9.48 uur op spoor 
9 met de trein richting Amsterdam 
naar Leiden. Met bus 50 richting 
Haarlem naar Warmond. Uitstappen 

halte Sweilandstraat . Dan zijn we om 
10.20 uur in Warmond.
We wandelen langs Huys te War-
mond, Landhuis Oostergeest en door 
het Bos van Wijckerslooth. We lopen 
over asfalt, bospaden en een stukje 
grasland. Horeca bij de start en aan 
het eind van de wandeling. Daarna 
gaan we met de bus terug naar het 
station in Leiden.

Vrijdag 20 oktober. 
Korte wandeling in rustig tempo 
van ongeveer een uur. 
Verzamelen om 9.30 uur in het win-
kelcentrum van Bloemendaal in de 
lunchroom „Bij Ons Binnen“ . Vertrek 
om 9.45 uur. We wandelen langs Stei-
nenburg  en Watergras naar het Om-
looppad. Dan door de Noorderhout 
terug naar het winkelcentrum.

Voor informatie: 
Wietske van den Brink .
Tel. 0182 - 338339  
Email: 
wietskevandenbrink@kpnmail.nl

Wandelingen

Hartelijk dank ik het bestuur voor 
de mooie bloemen die ik kreeg voor 
mijn 90e verjaardag. Ik was er erg 
blij mee.
Jos van Ewijk

Bedankje
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Dinsdag. 10 oktober. 10.00-1130.
De Buurtstee, Gildenburg 1, 
entree 3,50 incl. 2 ko�  e.
De Krimoorlog, 1854 – 1856, Hein 
Reijs. “Met de Krim is het altijd don-
deren!” Deze uitspraak is ontleend 
aan een vergelijkbare van Paul van 
het Veer over de ellende van de 
Nederlanders met Atjeh. 
Hij werd echter gebezigd 
door een student Rus-
sische geschiedenis, op 
een groepstentamen, er-
gens aan het einde van de 
jaren zestig (van de vorige 

eeuw). Het klopt ook wel; de Krim-
oorlog, met voor- en naspel van 1783 
tot heden, past deels in de strijd tus-
sen het Westen (of de Christenheid) 
en de Islam. Dit verhaal zal gaan over 
de oorzaken van de onderlinge con-
f licten tussen Rooms Katholieken, 

Grieks - en Russisch 
Or t hodoxen,  over 
hofintriges en mili-
taire onbenulligheid 
en over de nog steeds 
niet afgelopen onmin 
tussen Oekraïne en 
Rusland!

Themaochtend De Krim

Dat was een wandeling+ . We gin-
gen met de bus naar De Meern. Van 
de uitstaphalte 
naar Castellum 
Hoge Woerd 
was (in mijn 
tempo) twintig 
minuten lopen. 
Castel lum de 
Hoge Woerd is 
een moderne 
impressie van het Romeinse fort dat 
daar omstreeks het jaar 400 hee"  ge-
staan. Het stond aan de limes (grens) 
van het Romeinse Rijk. Langs die 
limes hebben meer forten gestaan. 
Maar in deze buurt is het grootste, 
meest complete bewaarde rivierschip 

Wandeling 15 september
van de Romeinen opgegraven. Het is 
het grootste wat ooit in Noord Europa 

is gevonden en het is daar-
door heel bijzonder. 
Het Castellum is een groot 
ommuurd terrein met 
daarin een groot museum 
annex restaurant annex 
zakencentrum. In dat 
museum is dat grootste 
schip en de spullen die er 

in gevonden zijn tentoongesteld. We 
hebben in dat museum zo‘n anderhalf 
uur rondgedwaald. En toen het om 
half twee begon te regenen liepen we 
terug naar de bushalte. Het was een 
belevenis om te onthouden.
Else Kossen
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Iemand in de bijstand wordt gekort 
als deze geld uit een erfenis krijgt. Het 
recht op bijstand kan zelfs vervallen 
wanneer het vermo-
gen hoger uitvalt 
dan de vrijstel-
ling voor de bij-
stand. Ouders 
hebben hier 
vaak moeite 
mee. Hun 
kind kan 
hierdoor 
niet pro� teren van hun zuurverdien-
de geld. In deze is het verstandig te 
overleggen met een notaris. Er zijn 
op het oog een paar opties, maar die 

Kinderen in de bijstand en een erfenis

hebben allerlei nadelen en werken 
vaak niet zoals u hoopt. In het kort 
een paar zaken.

U kan een kind onterven. Hij krijgt 
dan een “legitieme”portie. Dat is de 
hel!  van hetgeen wordt geërfd als er 
geen testament is opgesteld. De men-
sen van de afdeling Sociale Zaken van 
de gemeente zullen de uitkeringstrek-
ker echter dwingen op basis van de 
wet Werk en deze legitieme portie op 
te eisen. Bijstandsgerechtigden zijn 
immers verplicht alles te doen wat in 
hun vermogen ligt om uit de bijstand 
te geraken. Zij moeten alle mogelijke 
vorderingen daarom altijd opeisen.

De goede beleggingsrendementen van 
pensioenfondsen hebben helaas niet 
geleid tot hogere pensioenen voor de
gestegen prijzen. De 
oorzaak hiervoor 
ligt niet bij de fond-
sen of bij de ECB, 
uitsluitend bij het 
eigen Nederlandse 
beleid. Dit eigen be-
leid zorgt dat fond-
sen zich arm moe-
ten voordoen, terwijl zij eigenlijk veel 
rijker zijn. Het spreekwoord: “Kwaad 
dat dichtbij is wordt veel minder ge-
zien dan kwaad dat ver weg is.” geldt 
ook hier.

Wetenswaardigheden pensioenen

Als we naar de pensioenwetten kijken 
die de Tweede Kamer hee!  vastgesteld 
dan rijzen de haren je ten berge. Een 

voorbeeld: Bij een echtschei-
ding gaat het grootste deel van 
de opgebouwde rechten naar 
de partner. Die krijgt 100% 
van de opgebouwde rechten 
op nabestaanden pensioen 
en 50% van de opgebouwde 
rechten op het ouderdoms-
pensioen. Degene die via de 

werkgever pensioen hee!  opgebouwd 
krijgt alleen 50% van de opgebouwde 
rechten op het ouderdomspensioen.

Willem Verwoerd
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U kan per testament het „vruchtge-
bruik” vestigen. Een kind hee�  dan 
na uw overlijden het recht te wonen 
in de woning waarvan u het eigendom 
hebt nagelaten. Maar ook dan gaat 
de gemeente korten. Het niet hoeven 
te betalen van huur wordt gezien als 
inkomen.

Een derde optie is het kind te onter-
ven en het geld direct te schenken aan 
de kleinkinderen. 
Een rechterlijke uitspraak is in dit op-
zicht interessant. Op deze aanpak had 
de gemeente geprotesteerd dat de
bijstandsgerechtigde een schenking 
had gedaan door de legitieme portie 
niet op te eisen. De rechter wees dit

af, aangezien er geen sprake was van 
de benodigde verarming. Discussies 
hierover zijn evenwel nog gaande.

Al met al een ingewikkelde kwestie. 
Alleen een notaris kan over dit soort 
zaken een advies op maat geven.

Wat altijd wel mogelijk is en blij�  is 
om bij leven (met de warme hand) 
de kinderen zaken te geven. Dat kan 
door het geven van geld, maar ook 
door ze zaken cadeau te doen die ze 
kunnen gebruiken. Zaken zoals een 
nieuwe ! ets of een weekje vakantie 
zullen, afhankelijk van de omstan-
digheden, altijd welkom zijn.

Willem Verwoerd

We kunnen met tevredenheid terug-
kijken op een geslaagde meerdaagse 
reis naar Drenthe. Er werd zelfs ge-
sproken over één van de mooiste rei-
zen van de SVMH. Een beknopt reis-
verslag vindt u in dit nummer van Het 
Blad. Het is alleen jammer dat we 
moeten constateren dat 
het aantal deelnemers 
aan onze meerdaagse 
reizen dit jaar eigenlijk 
te laag was. Een kleinere 
groep deelnemers is natuurlijk 
wel heel gezellig maar met een aantal 
boven de 30 deelnemers kunnen we 
de kostprijs lager houden.
De dagtocht (nummer 6) op 13 okto-
ber naar Rotterdam staat goed in de 

Reisinformatie 

belangstelling bij onze leden. Op het 
moment dat ik dit stukje schrijf (begin 
september) heb ik al 42 aanmeldingen 
ontvangen. U kunt zich tot 7 oktober 
nog voor deze tocht aanmelden!
In dit blad vindt u ook de uitnodiging 

en  he t  boe-
kingsformulier 
voor de zeven-
de dagtocht, 
vrijdag 10 no-
vember, naar 
Harskamp op 
d e  Ve lu we . 

Deze dagtocht, stamppottentocht, 
herfsttintentocht staat al jaren op de 
reislijst van de SVMH en zolang er 
nog belangstelling is zal deze bestem-
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Donderdag 12 oktober wil ik een 
High Tea organiseren in de Prin-
sen Hof van 14.00 tot 16.30.
Prijs €15.00 alleen voor leden.
Ik heb besproken voor 50 per-
sonen.
U kunt zich aanmelden via de 
telefoon 0182512765 M de Vries of via 
de mail vrierom@caiway.nl.
Ik verzoek u de kosten voor 1 oktober  
over te maken op bankrekening

High Tea
NL60INGB0005221323 ten 
name van Senioren Vereniging 
Midden Holland te Gouda, 
onder vermelding High Tea 12 
oktober 2017.
Graag betalen voor 1 oktober in 
verband met de reservering.

Uw betaling is de bevestiging van 
deelname aan de High Tea, u ont-
vangt dus geen bevestigings brief.
M de Vries

ming ook nog wel een tijdje blijven. 
Het is altijd gezellig om met elkaar te 
genieten van een mooie tocht over de 
Veluwe, om lekker met elkaar te eten 
van de drie stamppotten met worst, 
spek, tafelzuur en stoofpeertjes na 
in De Molen in Harskamp. Na deze 
maaltijd kunnen we rustig uitbuiken 
terwijl Linquenda ! eatershows uit 
Amersfoort (bij ons bekend als Paul 
met assistente) ons meeneemt naar 
vroeger op hun verrassende wijze. U 

kunt zich voor deze reis aanmelden 
tot 3 november.
Over de laatste dagtocht van dit jaar, 
de kerstdagtocht, op vrijdag 15 de-
cember krijgt u informatie en een uit-
nodiging in het volgende nummer 
van Het Blad.
En daarna is het reisprogramma van 
de SVMH 2017 afgerond! Over het 
reisprogramma 2018 wordt alweer 
nagedacht!
Wellicht tot ziens op 13 oktober!
Jan Weggemans

Wij kregen bericht van dhr J. van 
Hooidonk die in gesprek is met ge-
interesseerden over het bouwen van 
10 seniorenwoningen op het Groe-
ne Eiland in Bloemendaal waar een 
school gesloopt is of gaat worden. Het 
worden 10 koopwoningen en er zal 
een gemeenschappelijke koffie/ont-
moetingsruimte bij komen.

Bericht
Meer informatie vindt u op de web-
site www.hetlaatsteverzet.nl of u kunt 
zich als belangstellende opgeven bij 
Jaap van Hooidonk 0182-546964 of 
per e-mail jaap@hetlaatsteverzet.nl 
of jaap@vanhooidonk.nl.
Het hele bericht hebben we op onze 
website geplaatst.
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Ma ... 2 ...Handwerken ........... Inl.: tel. 0182-513799

Di .... 3 ...Fietsen ..................... Markt (oude) stadhuis .......................... 10.00 uur

Di .... 3 ...Nordic Walking ..... Parkeerplaats Excelsior ........................ 14.00 uur

Wo .. 4 ...Jeu de Boules .......... Wilde Wingerdlaan .............................. 13.30 uur

Do ... 5 ...Nordic Walking ..... Achterwillense bocht ........................... 10.00 uur

Vr .... 6 ...Fietsen ..................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 . 10.00 uur

Ma ... 9 ...Bingo ....................... Buurtstee ................................................ 13.30 uur

Di .. 10 ...LezingKrimoorlog Buurtstee ................................................ 10.00 uur

Di .. 10 ...Fietsen ..................... Markt (oude) stadhuis .......................... 10.00 uur

Di .. 10 ...Nordic Walking ..... Parkeerplaats Excelsior ........................ 14.00 uur

Wo .11 ...Jeu de Boules .......... Wilde Wingerdlaan .............................. 13.30 uur

Do . 12 ...Nordic Walking ..... Achterwillense bocht ........................... 10.00 uur

Do . 12 ...High Tea ................. Prinsenhof ............................................. 14.00 uur

Vr .. 13 ...Lange wandeling, WarmondNS, spoor 10 ..............................9.10 uur

Vr .. 13 ...Fietsen ..................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 . 10.00 uur

Vr .. 13 ...Dagtocht havens Rotterdam en Alblasserwaard

Ma ..16 ...Handwerken ........... Inl.: tel. 0182-513799

Di .. 17 ...Nordic Walking ..... Parkeerplaats Excelsior ........................ 14.00 uur

Di .. 17 ...Fietsen ..................... Markt (oude) stadhuis .......................... 10.00 uur

Wo 18 ...Jeu de Boules .......... Wilde Wingerdlaan .............................. 13.30 uur

Do . 19 ...Nordic Walking ..... Achterwillense bocht ........................... 10.00 uur

Vr .. 20 ...Korte wandeling Lunchr. „Bij ons binnen”, Bloemend. ....... 9.30 uur

Vr .. 20 ...Fietsen ..................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 . 10.00 uur

Ma . 23 ...Handwerken ........... Inl.: tel. 0182-513799

Di . 24 .. ALV ...................... Prinsenhof .......................................14.00 uur

Di .. 24 ...Nordic Walking ..... Parkeerplaats Excelsior ........................ 14.00 uur

Di .. 24 ...Fietsen ..................... Markt (oude) stadhuis .......................... 10.00 uur

Wo 25 ...Jeu de Boules .......... Wilde Wingerdlaan .............................. 13.30 uur

Wo 25 ...Bingo ....................... Buurtstee ................................................ 13.30 uur

Do . 26 ...Nordic Walking ..... Achterwillense bocht ........................... 10.00 uur

Vr .. 27 ...Fietsen ..................... Wielerver. Excelsior, Kale Jonkerp. 3 . 10.00 uur

Ma . 30 ...Handwerken ........... Inl.: tel. 0182-513799

Di ...31 ...Nordic Walking ..... Parkeerplaats Excelsior ........................ 14.00 uur

Di ...31 ...Fietsen ..................... Markt (oude) stadhuis .......................... 10.00 uur

Activiteiten in oktober

Van andere ouderenorganisaties geen opgave ontvangen
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Vier leden hadden afgemeld.
Aanwezig: 28 leden.
Onderwerp:  Financieen.
Else opent de vergadering. 
Willem gee�  een duidelijke toelich-
ting over de nieuwe Balans/Begro-
ting.
Er was een vraag, waarom er geen 
acceptgiro’s meer werden verstuurd. 
Het antwoord was,dat dit een te gro-
te kostenpost wordt, omdat de ING 
€2.50 per acceptgiro rekent. 
Voorstel: In Het Blad van Januari een 
aparte melding voor de contributie.
Foto:s op de website blijven beperkt.
Wil je deelnemen aan de Bingo, moet 

Notulen van de A.L.V. Op dinsdag 25 Oktober 2016 

in de Buurtstee

je lid zijn van de vereniging. Niet le-
den betalen iets meer.
Vraag: zitten wij vast aan Eemland? 
Antwoord: de service van Eemland 
is erg prettig.
Reizen op vrijdag blij�  dat? In prin-
cipe wel, dit i.v.m andere activiteiten 
op de woensdag.
Er is veel belangstelling voor de High 
Tea.
Else vertelt, dat waarschijnlijk leden 
van de ANBO zich bij ons gaan aan-
sluiten.
 Jopie stopt met de bingo. 
 Else sluit de vergadering.

Het bestuur zoekt een secretaris

         
       H

eeft u interesse

         
         

         
     W

ilt u informatie

         
         

         
         

         
  Contacteer het bestuur

Uitbreiding van het bestuur met meer

leden is ook een wens van het bestuur.

Dus belangstellenden meldt u bij het bestuur.
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Verenigingsgegevens Bestuur 
per 1 januari 2016 
Voorzitter: Else Kossen
Secretaris: Willem Verwoerd
Penningmeester Rien de Bruijn
2e voorzitter: Olga Kanters
Bestuurslid: Marianne de Vries-Ro-
meijn

Bestuur van af 26 april 2016
Voorzitter: Else Kossen
Secretaris Carolien Kanters
Penningmeester: Willem Verwoerd 
Bestuurslid: Marianne de Vries-
Romeijn.
Aan het eind van het jaar hebben de 
nodige actieve leden vanuit de ANBO 
zich aangemeld als lid. Jos Veldhuis 
en Joke Lammers hebben vanaf dat 
tijdstip de bestuursvergaderingen bij-
gewoond.

Adres gegevens 

Secretariaat 
Rinkelaarwerf 6, 28014 LX Gouda

Leden administratie
Landluststraat 92, 2804 KT Gouda

e-mail verwoerd@xs4all.nl

Postbank rekening
 NL60 INGB 0005221323 t.n.v. Se-
nioren Vereniging Midden Holland 
te Gouda 

Websete
Website http://www.svmh-gouda.nl

Jaarverslag secretariaat 2016

Jaarverslag 2016

Inleiding
Zoals gebruikelijk schrijven we een 
kort jaarverslag. Van de meeste zaken 
is al verslag gedaan in Het Blad. Het 
voegt voor de vereniging weinig toe 
als we dit hier herhalen. 

De SVMH
De SVMH heeft geen politieke of 
religieuze binding. Zij is er voor se-
nioren van af 50 jaar. De vereniging 
behartigt de belangen van haar leden 
en staat open voor plaatselijke of re-
gionale contacten en samenwerking. 
De SVMH is een van de organisaties 
die zich met haar activiteiten richt op 
het voorkomen van eenzaamheid bij 
ouderen. 

Het doel van de vereniging / activ-

iteiten
Het doel van onze vereniging is twee-
ledig. 
Voor de leden zijn veelal de recrea-
tieve verenigingsactiviteiten het be-
langrijkste. Zij worden bezocht door 
een groot aantal leden. Via deze ac-
tiviteiten krijgt / hee!  men contact 
met andere senioren. Hieruit ont-
staan nieuwe relaties. Juist door deze 
nieuwe relaties wordt in belangrijke 
mate wordt voorkomen dat senioren 
eenzaam worden. De SVMH heeft 
van alle actieve senioren verenigingen 
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in Gouda het breedste pakket activi-
teiten.
We houden ons bezig met belangen-
behartiging. Het bestuur bezoekt 
daartoe vergaderingen van derden 
waar wordt gesproken over proble-
men van ouderen, wetgeving die op 
ons af komt en dergelijke. Voor zover 
van belang voor onze leden worden 
daar in Het Blad korte artikelen aan 
geweid. Daarnaast volgen we ook de 
ontwikkelingen rond het ouderenbe-
leid bij de gemeente nauwlettend. 

De SVMH hee�  in 2016 onder ander 
de volgende zaken georganiseerd:
 Acht dagreizen en een meerdaagse 
reis,
 Vanaf april tot en met oktober 
iedere dinsdagmorgen gezamenlijk 
� etsen (lange tocht),
 Twee keer per maand een bingo 
middag,
 Om de 14 dagen komt op maandag 
de handwerkclub bijeen,
 Een tot twee keer per week wordt 
er Jeu de Boules gespeeld
 Tien keer per jaar zijn we medeor-
ganisator van een munten- en postze-
gelbeurs,
 Diverse malen zijn er leden geza-
menlijk uit eten geweest,
 Diverse malen zijn leden met el-
kaar musea gaan bezoeken.
Nadat er de nodige actieve leden van 
de ANBO lid zijn geworden zijn er de 
volgende activiteiten bij gekomen:
 Zomerschool,
 Winterschool,
 Fietsen korte tocht,
 Wandelen,
 Nordic Walking,
 � ema-ochtenden.

Hebben leden problemen met derden, 
dan wordt hulp geboden. Een deel van 
onze leden met een zorgbehoe� e heb-
ben het afgelopen jaar te maken gehad 
met de e! ecten van de gemeentelijke 
bezuinigingen. Mensen met een zorg-
behoe� e moeten zelf de weg zien te 
vinden binnen de diverse afzonder-
lijke organisaties. Indien nodig wordt 
de helpende hand geboden.

De leden
Ook dit jaar hebben we de� nitief af-
scheid moeten nemen van een aantal 
leden. Wij wensen de nabestaanden 
sterkte bij het dragen van hun ver-
lies. 
We prijzen ons gelukkig dat zo veel 
(bestuur) leden zich inzetten voor 
de vereniging. Ik denk hierbij onder 
andere aan het leiden en organiseren 
van recreatieve activiteiten, het or-
ganiseren van reizen, het bezorgen 
van Het Blad. Hierdoor is de SVMH 
geworden wat het nu is. Dank, heel 
veel dank aan deze mensen. 

Het bestuur
De vereniging beschikt over een re-
latief klein bestuur. Willen we meer 
zaken organiseren, dan is uitbreiding 
van het bestuur gewenst. Daarnaast is 
het ook gewenst te streven naar een 
verjonging van het bestuur zodat de 
continuïteit op langere termijn wordt 
gewaarborgd. Het bestuur is het af-
gelopen jaar 7 keer bijeen geweest. 
Daarnaast is er regelmatig informeel 
overleg geweest over lopende zaken.

De motivatie van het bestuur om zich 
in te zetten voor onze vereniging is 
gelegen in het feit dat we voor oude-
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ren, die hun hele leven hard hebben 
gewerkt en de bron zijn van de huidige 
welvaart van de jongeren, activiteiten 
willen ontwikkelen om te voorkomen 
dat zij eenzaam worden. Voorkomen 
is beter dan genezen en kost bedui-
dend minder geld! 

Leden vergaderingen
Er zijn in 2016 twee ledenvergade-
ring gehouden. De opkomst bij deze 
vergadering lag rond de 25%. Een 
bewijs dat onze vereniging leeft bij 
onze leden. De onderwerpen zijn be-
sproken waartoe het bestuur wettelijk 
verplicht is om deze voor 1 juli te be-
spreken met de leden. 
De najaarsvergadering is gewijd aan 
problemen die na de bestuurswisse-
ling naar boven zijn gekomen. We 
hebben voor 2017 de contributie niet 
verhoogd. De SVMH is nog steeds de 
goedkoopste senioren vereniging van 
Gouda. We werken, afwijkend van 
andere anderen organisaties, zonder 
subsidie. Een compliment voor het 
beleid van onze penningmeester. 

De website
Na de jaarvergadering van april was 
het niet meer mogelijk de website in 
de lucht te houden. In de loop van het 
jaar is een nieuwe website ontwikkeld. 
Hierop staat onder andere het acti-
viteiten overzicht voor de komende 
maanden, foto’s van een deel van onze 
activiteiten en contact gegevens. De 
website wordt bijgehouden door Wil-
lem Verwoerd.

Slot opmerkingen
De kracht van de SVMH is “mét el-

kaar, vóór elkaar”. De SVMH biedt 
leden een platform om lief en leed te 
delen. Juist dat voorkomt het gevoel 
van eenzaamheid. Er passeren in de 
gesprekken tussen de leden zowel 
vrolijke als ernstige zaken. Het delen 
van gevoelens en emoties leidt tot een 
verbondenheid met elkaar. De dames 
van de lief en leed commissie houden 
zich daar regelmatig mee bezig als het 
om individuele zaken gaat. Ook de 
ongedwongen sfeer binnen al onze 
activiteiten is een grote stimulans om 
met elkaar in gesprek te komen. Het 
bestuur ziet regelmatig hoezeer dit 
element van onze vereniging wordt 
gewaardeerd. Laten we vooral dit met 
elkaar koesteren. 

Het Blad
Het verbindend element in onze ver-
eniging is Het Blad. Hier past een 
speciaal woord van dank uit te spre-
ken aan de schrijvers, samensteller, 
de mensen die vanuit de computer 
de papieren uitgave maken en de be-
zorgers. 
Een belangrijke activiteit binnen onze 
vereniging is het organiseren van rei-
zen. De organisatie hiervan vraagt 
veel tijd. Een speciaal woord van dank 
is op zijn plaats aan de mensen die dit 
voor ons organiseren en uitvoeren.

Als laatste wil ik, mede namens de 
penningmeester, de personen bedan-
ken die onze verenging financieel 
hebben ondersteund met giften en 
donaties. 

Namens het bestuur van de SVMH.
Carolien Kanters (secretaris)
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niet hebben betaald worden (in prin-
cipe) in de maand na de verstuurde 
herinnering geschorst. De contributie 
moet voor 1 april van het lopende jaar 
betaald zijn.

Artikel 3 Ereleden en leden van 
verdienste

Leden die zich langdurig in bij-1. 
zondere mate hebben ingezet 
om de doelen van de SVMH te 
bereiken kunnen in de ledenver-
gadering, op voordracht van het 
bestuur, worden benoemd tot 
erelid. Ereleden zijn vrijgesteld 
van contributie betaling.
Leden en niet leden die zich in 2. 
bijzondere mate hebben ingezet 
om de doelen van de SVMH te 
bereiken kunnen in de ledenver-
gadering, op voordracht van het 
bestuur, worden benoemd tot lid 
van verdienste. Leden van ver-
dienste zijn vrijgesteld van con-
tributie betaling.

 Artikel 4 Slot bepalingen
In alle gevallen waar statuten en het 
huishoudelijk reglement niet voorzien 
beslist het bestuur.

Artikel 1 Wijze van aanmelding 
en de toelatingsprocedure

Natuurlijke personen die lid wen-1. 
sen te worden kunnen dit doen 
door of een aanmeldingsformu-
lier in te vullen en in te leveren 
bij de penningmeester, of zich te-
lefonisch op te geven bij de pen-
ningmeester.
De penningmeester houdt een 2. 
bestand van leden bij. Hierin re-
gistreert hij tevens de contributie 
betalingen. Dit bestand wordt te-
vens gebruikt voor het verzenden 
van het verenigingsorgaan.
Leden die in het verleden zijn ge-3. 
royeerd omdat zij niet aan hun 
fi nanciële verplichtingen hebben 
voldaan, worden pas geaccepteerd 
als lid als zij hun achterstallige 
contributie hebben betaald.
Indien er vanuit de bestaande le-4. 
den bezwaar zijn iemand als lid 
toe te laten beslist het bestuur 
na beide partijen te hebben ge-
hoord.

Artikel 2 Royement
Leden die, ook na een herinnering, 
hun contributie voor het lopende jaar 

Concept Huishoudelijk Reglement van de 

Senioren Vereniging Midden-Holland (SVMH)

Stukken voor de vergadering

U wordt vriendelijk verzocht 
Het Blad mee te nemen naar de 
vergadering. We zullen (wegens 

besparing) geen losse exemplaren 
van de notulen en verslagen in de 
jaarvergadering verstrekken. 



16

1. Opening

2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering

4. Jaarverslagen
 a. Secretarieel verslag
 b. Verslag kascommissie 
 c. Financieel jaarverslag 
 d. Benoeming nieuw kascommissielid

5. Begroting 2018 en vaststelling contributie
 Voorstel: contributie wordt niet gewijzigd.

6. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

7. Bestuursverkiezing
 a. Aftredend en niet herkiesbaar: Else Kossen (voorzitter)
 b. Aftredend en herkiesbaar: Willem Verwoerd (penningmeester)
 c. Het bestuur draagt Carolien Kanters voor als nieuwe voorzitter
 d. Benoeming overige bestuursleden

8. Afscheid Else Kossen

9. Rondvraag en sluiting

Pauze

Piet Kossen toont foto’s van Goude e/o

Algemene Leden Vergadering

SVMH
op

dinsdag 24 oktober 2017
in de

Prinsenhof

Aanvang 14.00 uur; Zaal open 13.30 uur

Agenda (gewijzigd)


