
Jaarverslag van de Seniorenvereniging Haren over 2017 

Dit is het tweede jaarverslag van de Seniorenvereniging Haren, verder te noemen SVHaren. 

Nadat de SVHaren in november 2015 officieel was opgericht, stond het jaar 2016 in het 

teken van de verdere op- en uitbouw van de vereniging. Dat liep voorspoedig. Er kwamen 

vele enthousiaste reacties van de leden, die blij waren dat er – na de perikelen met de  

ANBO – weer een volwaardige seniorenvereniging tot stand was gekomen. Op 1 januari 

2017 telde de vereniging 867 leden. In de loop van het jaar was er een aantal mutaties, door 

overlijden, ziekte, verhuizingen e.d., maar we slaagden er ook in een aantal nieuwe leden te 

werven. Per 31 december 2017 telde de vereniging 889 leden.  

Het bestuur van de SVHaren bestond in 2017 uit:  

Anne Boersma, voorzitter 

Carla Roede, secretaris 

Harm Warringa, penningmeester 

Henk Aten, lid 

Joke Poelstra, lid 

Jans Uildriks, ledenadministratie 

Ton Wester, Binding en webmaster 

Harm Warringa heeft in de loop van het jaar te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap 

niet te willen verlengen. In totaal had hij zich – ANBO tijd meegeteld – ruim negen jaar voor 

de seniorenvereniging ingezet en hij vond het tijd voor een opvolger. Het bestuur heeft veel 

moeite moeten doen om die opvolger te vinden en op de valreep van het jaar lukte dat: Wil 

de Munck verklaarde zich bereid Harm op te volgen. Nadat in oktober in de 

najaarsvergadering officieel afscheid was genomen van Harm en Sjoukje Warringa, heeft 

Harm de werkzaamheden als penningmeester nog een tijdje voortgezet om zijn opvolger de 

kans te geven zich goed in te werken in de financiële aangelegenheden van de vereniging.  

In 2017 werd de voorjaarsvergadering gehouden op 28 maart en de najaarsvergadering op 

26 oktober. De opkomst bij beide vergaderingen was groot. Na de bespreking van de 

zakelijke aangelegenheden volgde na de pauze een luchtiger programma. Vooral het 

programma op 26 oktober, ter gelegenheid van het afscheid van Sjoukje en Harm Warringa, 

viel in de smaak: het smartlappenkoor De Traan uit Borger verzorgde een denderend 

optreden met veel nostalgische liedjes en leuke sketches.  

Het bestuur vergaderde maandelijks. Ook werden samen met onze zusterorganisatie PCOB 

overleggen gevoerd met de gemeente Haren, met het ASD (Algemeen Sociaal Domein) en 

met Torion. Het seizoen wordt traditioneel geopend door de PCOB en de SVHaren samen. 

Dit jaar kwam prof. Douwe Draaisma ons vertellen waarom ons geheugen ons af en toe in de 

steek laat. Dat stemde wel tot nadenken.  

Daarnaast gingen ook de gebruikelijke activiteiten door: koersbal, klootschieten, 

spelletjesmiddagen, wandelen, fietsen, bridgen, klaverjassen, leesclub, concertbezoek, etc.  

Ook de reisjes werden in 2017 voortgezet: 

- op 17 januari gingen we naar Leeuwarden voor een bezoek aan de tentoonstelling over de 

schilder Alma Tadema;  

- op 11 mei bewonderden we de rododendrons in Bad Zwischenhan; 

- op 11 juli bekeken we onze eigen provincie Groningen met een bus van het Nederlands 

Busmuseum, onder de leiding van gids Jan Helmers;  

- op 29 september gingen we naar het Landgoed Kaams in Deurninge en het Oranje 

Museum in Diepenheim. 

 



De koffiestops, de lunches en de diners vormden welkome rustpunten tijdens deze reisjes en 

gaven de leden ook de mogelijkheid elkaar wat beter te leren kennen. kennis te maken. 

Op 22 juni werd een bezoek gebracht aan de Groninger Archieven, waar een zeer 

interessante rondleiding werd gegeven door de gidsen.  

In 2018 hopen we ook weer een mooi reisaanbod te kunnen bieden.  

Iedere donderdagochtend werd er in het Clockhuys een inloopontmoeting georganiseerd, 

waar twee bestuursleden zitting hielden. In de vakantieperiode organiseerde het bestuur drie 

ontmoetingsmiddagen voor de leden zodat de vaak wat rustiger zomerperiode enigszins 

wordt overbrugd. De opkomst was verheugend groot. Bij wijze van proef werden ook 

ontmoetingsmiddagen georganiseerd in november en december. In 2018 zal worden 

bekeken of de ontmoetingsmogelijkheden op deze manier zullen worden voortgezet.  

Verder is er nog steeds op de eerste zondag van de maand voor alleenstaanden een 

ontmoetingsmogelijkheid in de Dilgt, met koffie en een gezamenlijke maaltijd. Daarvan wordt 

veel gebruik gemaakt.  

De lief en leed-commissie bezorgde weer een bloemenhulde bij leden die een 

kroonverjaardag of een huwelijksjubileum vierden en bij ziekte werd er gezorgd voor een 

bloemetje bij ontslag uit het ziekenhuis. Tot slot moeten natuurlijk ook de belastingservice en 

de klusjesdienst niet worden vergeten, waarvan weer veel gebruik werd gemaakt.  

In de Bindingen werd verslag gedaan van de activiteiten die hadden plaatsgevonden en 

werden nieuwe activiteiten aangekondigd. De omslagen van Koos Staal vormden iedere keer 

weer een verrassing en gaven vaak ook stof tot nadenken.  

Het bestuur probeert ook nieuwe activiteiten aan te bieden. Een van de speerpunten is het 

aantrekken van jongere leden om het ledenbestand te verjongen. Dat lukte in 2017 nog niet 

zozeer, maar blijft een aandachtspunt voor het bestuur.  

Wat betreft de landelijke belangenbehartiging heeft de SVHaren zich aangesloten bij de 

FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen). De FASv in Groningen houdt twee 

keer per jaar een regiobijeenkomst, waar de aangesloten seniorenverenigingen hun 

ervaringen uitwisselen. Via de FASv is de SVHaren ook lid geworden van de NVOG 

(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) die samen met haar 

zusterverenigingen op komt voor de belangen van ruim drie miljoen gepensioneerden.  

2017 was voor de SVHaren een succesvol jaar. Dat is mede te danken aan alle vrijwilligers 

die het bestuur ondersteunden. De enthousiaste reacties die werden ontvangen van de 

leden vormen een stimulans om voort te gaan met onze vereniging! 

14 maart 2018 

Carla Roede 

secretaris 

 

 

 

 

  

 


