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Verslag van de ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haren, gehouden op 

donderdag 25 oktober 2018 in de Mellenshorst 

Aanwezig: 90 leden 

Afwezig met kennisgeving: de dames Van Schooten, Tattersall, Veenstra, Vugts, Van 

Weperen, de heren Bonder en Wester, de heer en mevrouw Bus, de heer en mevrouw Klein, 

de heer Brummer en mevrouw Boender 

 

1. Welkom en opening van de vergadering 

 

Voorzitter Anne Boersma opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De voorzitter 

deelt mee dat de drankjes voor rekening zijn van de vereniging. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Notulen van de najaarsvergadering van 10 april 2018 

Het verslag van de vergadering van 10 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank 

aan de secretaris.  

 

4. Mededelingen van de voorzitter 

Het is een goed jaar voor onze vereniging; we zijn goed bezig met onze club. Anne noemt een 

aantal voorbeelden: 

- Er zijn drie reisjes gemaakt, die bij de deelnemende leden zeer in de smaak zijn gevallen: 

naar Hattem/Kampen, naar Leggelo/Westerbork en naar Luttelgeest/Noordoostpolder.  

- We hebben drie ontmoetingsmiddagen gehad in de zomer.  

- Verder was er het veiligheidsplein, dat we samen met de PCOB in de Dilgt hadden 

georganiseerd. Ook dat was een succes en volgend jaar gaat er weer iets dergelijks 

plaatsvinden, waarbij ZINN het voortouw zal nemen.  

- De startmiddag van het nieuwe seizoen met de PCOB was gewijd aan de Wenckebach 

lezing, waarbij Klaske Wynia een voordracht hield over de eigen regie bij de gevolgen van 

het ouder worden.  

- Onze landelijke belangenbehartiger NVOG is een van de initiators van een Zorgpact dat is 

afgesloten met de landelijke overheid om de zorg voor ouderen te verbeteren. Daarbij gelden 

drie speerpunten: voorkomen van eenzaamheid, langer thuis wonen, en optimale zorg in het 

verpleeghuis. Daarvoor is een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld dat door de 

Rijksoverheid aan de gemeenten ter beschikking wordt gesteld. Ouderenbonden zullen daar 

actief op moeten inspelen!  

- Tot slot: we weten nog niet wat de gevolgen van de gemeentelijke herindeling precies zullen 

zijn. Er schijnt binnenkort meer over bekend te worden gemaakt in het Harener weekblad. We 

zijn erop attent en zullen er ook in de Binding aandacht aan besteden.  

Anne sluit dit agendapunt af met een drietal mededelingen van leden: 

-  Loes Vugts vraagt aandacht voor het bridgen dat op maandag in de Mellenshorst 
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plaatsvindt. Men wil graag nieuwe leden verwelkomen. 

- Het boek van Henk Werners over de historie van Haren verschijnt binnenkort. De prijs bij 

voorintekening is € 17,50. Op 31 oktober is er een presentatie bij Boomker. 

- Henk Biemolt is gestopt met het organiseren van de fietstochten. Hij wordt met een warm 

applaus bedankt. 

 

5. Samenstelling bestuur SVHaren 

 

Er zijn geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. 

 

6. Financien en begroting 2018 

De door de penningmeester opgestelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

Door een van de leden wordt gevraagd wanneer de kroonjaren ingaan: dat is vanaf 80 jaar. 

Dus het eerste bloemetje bij een kroonverjaardag komt ter gelegenheid van de 80e verjaardag,  

 

7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt..  

 

PAUZE 

 

De heer Ernst Flentge vertelt ons over het complexe ecologische systeem van de Drentsche 

Aa. Aan de hand van prachtige foto’s toont hij hoe het landschap zich in de loop der tijden 

heeft ontwikkeld. Iets om zuinig(er) op te zijn! 

 

 

8. Sluiting 

Om ca. 16.45 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 

 


