JAARVERSLAG 2020 VAN DE SENIORENVERENIGING HAREN
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Seniorenvereniging Haren. In dit verslag wordt
teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het was een bijzonder jaar, dat nog lang in ons geheugen
gegrift zal staan. Na een aanvankelijk hoopvolle start moesten we halverwege maart in een
gedeeltelijke lockdown gaan om het virus te beteugelen. Als ik dit schrijf (14-2-2021) zitten
we in de volgende, nog strengere lockdown en moeten we ons aan een avondklok houden.
Het jaarverslag zal er dan ook anders uitzien dan u van ons gewend bent.
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 846 leden. Op 31 december hadden we er een flink
stuk minder, namelijk 765. Dat het aantal leden daalt, hoort bij een ouderenvereniging. Dat
het nu zo hoog is, komt gedeeltelijk door overlijden. Wij kunnen niet aangeven hoeveel leden
aan corona zijn overleden, omdat we niet altijd de oorzaak van het overlijden weten.
Er waren ook leden die om gezondheidsredenen naar elders verhuisden of hun lidmaatschap
opzeiden omdat ze er in deze omstandigheden toch niets aan hadden. Toch konden we ook
nog 21 nieuwe leden begroeten, hetgeen het verlies weer een beetje goed maakte,
Bestuurszaken
Het bestuur van de SVHaren bestond in 2020 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
Normaliter vergadert het bestuur maandelijks, maar doordat de locatie enkele keren niet
beschikbaar was, kwamen we nu slechts in totaal 7 keer bij elkaar. Er vond wel veel overleg
tussendoor plaats per mail of telefonisch. De voor- en najaarsvergaderingen moesten helaas
ook worden afgelast en werden gedeeltelijk vervangen door publicaties in de Binding.

Activiteiten in 2020
Op 9 januari openden we het nieuwe jaar met de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Op¨14
februari werd voor onze vrijwilligers een pub quiz gehouden onder leiding van Jan Broekman
en dat was een groot succes. .
Daarna moest vrijwel alles afgelast. De drie geplande excursiereizen konden niet doorgaan,
evenals de ontmoetingsmiddagen tijdens de zomer- en winterperiode. Spelactiviteiten
binnenshuis en later ook in de buitenlucht moesten worden geannuleerd.
De belastingservice werd zoveel mogelijk met extra voorzorgsmaatregelen verleend.
Klusjesmannen konden zelf beslissen of zij al dan niet een klusje bij een lid konden
verrichten. Wat wel grotendeels overeind bleef is het bezorgen van bloemen bij
kroonverjaardagen en na een verblijf in het ziekenhuis. De donderdagochtenden in ’t
Clockhuys zijn nog een tijdje doorgegaan totdat ook die door de sluiting van de locatie
moesten worden geannuleerd.

Voor de leden werd een kleine attentie verzorgd met het motto ‘Houd Moed’. Vrijwilligers
kregen een bon van Rodenburg voor hun extra inspanningen bijv. het bezorgen van de
Bindingen en de extraatjes voor de leden.

Lustrum uitgesteld
Op 11 november was het vijf jaar geleden dat de Seniorenvereniging Haren werd opgericht.
We zouden er een groot feest van maken, maar helaas moest ook dat worden uitgesteld.
Toch was er wel een feestelijk tintje: een extra mooie Binding met een speciaal aangepast
omslag en geheel in kleur! Alle Bindingen vanaf dat moment zijn geheel in kleur waardoor
foto’s ook veel beter tot zijn recht komen.

Binding
Gelukkig zijn we er wel in geslaagd de gebruikelijke tien Bindingen per jaar uit te brengen.
Hulde aan Ton Wester, die – met een beetje hulp van de overige bestuursleden – er steeds
in slaagde weer een boeiend blad te produceren! Hulde ook voor alle bezorgers, die ondanks
de moeilijke omstandigheden steeds weer op pad gingen om het blad bij de leden te
bezorgen.

Belangenbehartiging
Ook de Koepel Gepensioneerden en de FASv bleven onze belangen in deze moeilijke tijden
behartigen. In de Binding werd hiervan regelmatig verslag gedaan.

Tot slot
Helaas ziet het er nog niet naar uit dat het coronavirus ons binnenkort zal verlaten. Testen,
vaccineren en een medicijn moeten soulaas bieden maar het resultaat is nog nauwelijks te
merken. Het bestuur wil dit verslag toch op een positieve manier eindigen: met het wensen
van sterkte voor ons allemaal. Houd Moed, en hopelijk snel in goede gezondheid tot ziens!
Namens het bestuur
Carla Roede
secretaris

