JAARVERSLAG 2018 VAN DE SENIORENVERENIGING HAREN

Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Seniorenvereniging Haren. Dit is al weer het
derde jaarverslag van onze in 2015 opgerichte vereniging. In dit verslag wordt een terugblik
gegeven over het afgelopen jaar en tevens vooruitgeblikt naar komende jaren.
Op 1 januari 2018 telde de vereniging 889 leden en op 31 december 846 leden. Dat het
aantal leden terugloopt, is inherent aan een seniorenvereniging. Door
gezondheidsproblemen en overlijden daalde het aantal leden. Weliswaar kregen we er ook
nieuwe leden bij maar niet voldoende om op sterkte te blijven. Jongere senioren zijn niet zo
geïnteresseerd in seniorenclubs omdat zij veelal nog zelfstandig hun activiteiten kunnen
verrichten en hun belangen zelf nog kunnen behartigen. Het bestuur blijft zoeken naar
nieuwe activiteiten die ook voor die jongeren interessant zijn.
Bestuurszaken
Het bestuur van de SVHaren bestond in 2018 uit:
Anne Boersma, voorzitter
Carla Roede, secretaris
Wil de Munck, penningmeester
Henk Aten, lid
Joke Poelstra, lid
Jans Uildriks, ledenadministratie
Ton Wester, Binding en webmaster
Wil de Munck is de opvolger van Harm Warringa, medeoprichter en eerste penningmeester
van de SVHaren. Wil werd officieel tot penningmeester benoemd op de ledenvergadering
van 10 april 2018.
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.
Dat gebeurde op 19 september, met een lezing door het Wenckebach Instituut over Positieve
Gezondheid. Een boeiend onderwerp, waarbij werd gesteld dat een mens meer is dan alleen
zijn ziektes.
In 2018 werden zoals gebruikelijk twee ledenvergaderingen gehouden. De
voorjaarsvergadering vond plaats op 10 april, de najaarsvergadering op 25 oktober. Beide
vergaderingen werden door rond de 100 leden bezocht. Voor de pauze worden altijd de
zakelijke aspecten behandeld en na de pauze is er een ontspannend of informatief
programma. Op 10 april was dat een boeiende lezing over het Mobiel Medisch Team (trauma
helikopter). Op 25 oktober werd door het Groninger Landschap een lezing gehouden over
het complexe ecologische systeem van de Drentse Aa.

Activiteiten
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.
Onze website is vernieuwd en meer toegankelijk. Neem vooral eens een kijkje!
Het jaar werd op 5 januari gestart met de Nieuwjaarsbijeenkomst waar we elkaar onder het
genot van Nieuwjaars rolletjes, advocaatjes met slagroom etc. een voorspoedig 2018 konden
wensen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Salted Peanuts.
Door het jaar heen werden evenals in voorgaande jaren weer een aantal sportieve
activiteiten georganiseerd zoals koersbal, klootschieten, spelletjesmiddagen, wandelen,
fietsen, bridgen, klaverjassen, leesclub, concertbezoek.
Ook werden er weer reisjes georganiseerd. Op 17 mei gingen we naar het Anton Pieck
Museum in Hattem; lunchten vervolgens tijdens een prachtige boottocht naar Kampen, waar
we op eigen gelegenheid de prachtige Hanzestad konden bezoeken. Op 3 juli gingen we
naar een advocaatboerderij in Leggelo en vervolgens naar Westerbork waar we het
Knipselmuseum bezochten. Op.27 september werd een tocht gemaakt naar de Noord Oost
Polder, waar onder meer voorlichting werd gegeven over windmolens. Alle drie de reisjes
werden besloten met een gezellig diner, waar de leden erg van genoten.
Op de donderdagochtend waren er natuurlijk weer de inloopontmoetingen, Tijdens de
zomerperiode vonden de gebruikelijke ontmoetingsmiddagen plaats op drie verschillende
locaties. Ook in de winterperiode werden een aantal ontmoetingsmiddagen georganiseerd,
maar nu op een vaste plek namelijk bij Astoria in Haren. 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.
Kortom, er zijn voldoende mogelijkheden om contacten te leggen en te onderhouden met
andere leden van onze vereniging.
De ‘bloemendames en –heren’ verzorgden weer de bloemenhulde voor leden die een
kroonverjaardag (vanaf 80 jaar) of een huwelijksjubileum vierden. Ook zieken werden bij
ontslag uit het ziekenhuis op een bloemetje getrakteerd.
En natuurlijk moeten hier ook worden genoemd de belastingservice en de klusjesdienst,
waarvan weer veel gebruik werd gemaakt.
De SVHaren was een van de organisatoren van het Veiligheidsplein, dat op 23 juni in de
Dilgt werd georganiseerd. ZINN en de PCOB waren de medeorganisatoren. De
burgemeester opende het evenement waarop organisaties en bedrijven toonden wat zij op
gebied van veiligheid in de breedste zin des woords voor senioren kunnen betekenen.
De SVHaren nam op 15 september ook deel aan de Kunst- en cultuurmarkt. Dit leverde elf
nieuwe leden op.
Belangenbehartiging
2018 was een spannend jaar voor de gemeente Haren. Ondanks vele protesten van de
inwoners kreeg de gemeentelijke herindeling toch de goedkeuring van de politiek in Den
Haag. De gemeente Haren is per 1-1-2019 niet meer zelfstandig maar- evenals Ten Boer onderdeel van de nieuwe grotere gemeente Groningen. Wat dat gaat betekenen voor de
contacten met het nieuwe gemeentebestuur, is nog niet duidelijk. De contacten met de
zelfstandige gemeente Haren waren gemakkelijk te leggen maar gevreesd wordt dat dit wel
zal veranderen. De toekomst zal het leren.

Wat betreft de landelijke belangenbehartiging is de SVHaren aangesloten bij de FASv
(Federatie van Algemene Seniorenverenigingen). De FASv in de provincie Groningen houdt
twee keer per jaar een regiobijeenkomst, waar de aangesloten seniorenverenigingen hun
ervaringen uitwisselen. Via de FASv is de SVHaren ook lid van de NVOG (Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) die samen met haar zusterverenigingen
op komt voor de belangen van ruim drie miljoen gepensioneerden.
In 2018 werd het bestuur ook nog geconfronteerd met een aangescherpte privacy wetgeving.
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur heeft
daaraan voldaan door vermeldingen in de Binding en op de website.

Tot slot
2018 was voor de SVHaren een succesvol jaar. Dat is mede te danken aan de vele
vrijwilligers die het bestuur ondersteunden. Om hen te bedanken werd op 22 februari een
speciale avond georganiseerd, die zeer werd gewaardeerd.
De enthousiaste reacties die door het jaar heen door het bestuur van de leden werden
ontvangen, vormen voor ons een stimulans om ons te blijven inzetten voor onze vereniging!

Carla Roede
secretaris

