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Jaarverslag 2019  

Seniorenvereniging Hilversum 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Door dit jaarverslag legt het bestuur van Senver verantwoording af over het gevoerde beleid 
in 2019. Dit jaarverslag wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van 1 april 
2020, het bestuur is demissionair sinds half december 2019. Dat maakt dat we dit 
jaarverslag beperkt en beknopt houden. 

Leden 

Senver startte het jaar met 2.233 leden, er kwamen 196 nieuwe leden bij, en 219 mensen 
zegden het lidmaatschap op of waren overleden. Daardoor kwam het ledenaantal op 31 
december 2019 uit op 2.210 leden. 

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat Senver de eerste jaren van haar bestaan flink groeide, 
maar dat het aantal leden daarna stabiliseerde.  

De ledenadministratie werd ook in 2019 verzorgd door Nel Stornebrink met op de 
achtergrond ondersteuning van bestuurslid Jan Ilmer. 

Bijeenkomsten voor nieuwe leden 

Om de nieuwe leden welkom te heten, werden twee bijeenkomsten gehoord, in januari en in 
september 2019. Elke keer werden circa 100 nieuwe leden uitgenodigd, waarvan ongeveer 
de helft op de uitnodiging in ging.  

Bestuur 

Het bestuur bestond aan het begin van het jaar uit de volgende personen: Wim Kozijn 
voorzitter, Marianne Ruigrok secretaris, Kees Boekschoten penningmeester, Marijke 
Lubberding algemeen bestuurslid, Jan Ilmer algemeen bestuurslid, Marjan Kruimer 
algemeen bestuurslid en Frans Stultiëns algemeen bestuurslid. 
Penningmeester Kees Boekschoten trad af per 1 juli 2019. Marianne Ruigrok heeft toen 
deels de taken van de penningmeester overgenomen, maar Kees Boekschoten is op de 
achtergrond steeds actief bij de financiële administratie betrokken gebleven. Zelf legde zij 
haar functie neer per 11 december 2019, maar bleef als adviseur van het bestuur nog taken 
uitvoeren. 

In de aanvullende algemene ledenvergadering van 22 januari 2020, waar de agenda van 11 
december 2019 is afgewikkeld, kondigden de overige bestuursleden hun aftreden aan. Het 
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conflict met de vrijwilligers van de Senverbus vormde de aanleiding. Het bestuur bleef 
demissionair. Dit zal het geval zijn totdat in een volgende ledenvergadering een nieuw 
bestuur benoemd zal zijn. Dat zal naar verwachting in de vergadering van 1 april 2020 plaats 
vinden. 

Privacy- reglement 

In 2019 zijn de werkzaamheden afgerond om de administratie te laten voldoen aan de 
nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De organisatie 
van Senver is op sommige onderdelen aangepast, en de vrijwilligers zijn bewust gemaakt dat 
ze zorgvuldig dienen om te gaan met de gegevens van onze leden.  

Financiële administratie 

In 2018 waren we al overgestapt op het online boekhoudsysteem E-boekhouden, waarin ook 
de ledenadministratie is ondergebracht. In 2019 is dit programma verder ingericht, en zijn er 
meerdere personen opgeleid om een onderdeel te verzorgen. In de loop van het jaar hebben 
we een projectgroep financiën/ledenadministratie opgericht, waarin onder andere de 
penningmeester deelneemt, en verder de mensen die de ledenadministratie verzorgen en 
degene die de boekhouding doet.  

Senverbus 

In 2019 zou het contract met het Nationaal Ouderenfonds aflopen voor de Senverbus, maar 
vanwege de technische staat van de bus is die eerder van de hand gedaan. Eind 2018 zijn in 
plaats van de bus van het Ouderenfonds twee vervoermiddelen aangeschaft, een 
personenbus (Senverbus) met 8 zitplaatsen om excursies te verzorgen, en een 
personenauto (Stadsauto) waarmee we ritten maken  binnen Hilversum. De beide voertuigen 
zijn eigendom van de vereniging. 

In de loop van de afgelopen jaren is er een verwijdering gegroeid tussen het bestuur van 
Senver enerzijds en de coördinerende vrijwilligers van Senverbus en Stadsauto anderzijds. 
Voor de penningmeester was het een reden om zijn bestuurslidmaatschap op te zeggen, en 
voor verschillende belangstellenden de reden om niet aan het bestuur te willen deelnemen. 
Door het bestuur is ingeschat dat deze problemen structureel zouden zijn omdat de 
organisatie van de bus en stadsauto zich zouden blijven afzetten tegen het bestuur zonder 
zelf de eindverantwoordelijkheid te willen dragen.  

Deze situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur aan de ledenvergadering heeft voorgesteld 
om de Senverbus onder te brengen in een zelfstandige rechtspersoon. Dit voorstel is door de 
Algemene Ledenvergadering met 85 tegen 79 stemmen aangenomen. Het besluit houdt in 
dat als op 1 maart 2020 geen namen bekend zijn van mensen die het bestuur zullen vormen 
van een te vormen stichting waarin de bus wordt ondergebracht, deze verkocht zal worden.  

Ontwikkeling van activiteiten 

Senver heeft een breed palet aan activiteiten, zie de bijlage beginnend op pagina 4. Nieuw 
waren activiteiten in Loosdrecht - een thee-uurtje, wandelingen op Zonnestraal en soms een 
lunch - en de vakantiereis begin september naar Blankenberge in België.  

Voor elk van de activiteiten zijn meerdere vrijwilligers verantwoordelijk. Soms gaat het om 
een enkele gebeurtenis (zoals de maandelijkse bingo-middag) soms een groter programma 
dat door één activiteiten-werkgroep gecoördineerd wordt, zoals de Zomerschool, de 
excursies van de Senverbus, of de activiteiten van de Cultuurkring.  De activiteit 
Senverbus/stadsauto maakt voor de inschrijvingen gebruik van een kantoorruimte in de 
bibliotheek waar dagelijks van 9-12 uur iemand aan de telefoon zit. Verder is er een 
chauffeursploeg en een groep begeleiders.  

De bestuursleden hadden de aandacht voor de activiteiten onderverdeeld in portefeuilles: 
informatie/dienstverlening, vervoer, recreatie & ontspanning, sport & beweging, cultuur. Voor 
de vrijwilligers van de afzonderlijke portefeuilles werd een uitwisseling- en 
overlegbijeenkomst georganiseerd. 
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Vrijwilligersbeleid  

Senver had op aan het eind van 2019  215 vrijwilligers, en daarmee is circa 10% van het 
ledenbestand. Het bestuur is blij met zoveel actieve en betrokken vrijwilligers die alle 
activiteiten mogelijk maken.  

Als een bescheiden vorm van waardering werd een vrijwilligersfeest georganiseerd op 
vrijdag 29 november. Er was een ontvangst met koffie en koek in het Vue theater, we zagen 
de film Finding your feet en we sloten af met een aangeklede borrel als afsluiting. 
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Bijlage: overzicht werkgroepen en activiteiten. 

Werkgroepen Senver 2019 Hoofdactiviteiten 

Informatie en dienstverlening  

1 Seniorenwegwijzers Informerend huisbezoek aan Senver-leden. 

2 Bezoekgroep 
Regelmatig bezoek thuis aan mensen die weinig 

contacten hebben. 

3 
Werkgroep 

belangenbehartiging 

Opkomen voor belangen van ouderen in 

Hilversum 

4 Werkgroep Duurzaam 
Activiteiten organiseren die de leden helpen bij/ 

stimuleren tot een duurzaam/duurzamer leven. 

5 
Werkgroep lezingen-

voorlichting 

Lezingen organiseren over onderwerpen die voor 

leden van Senver van belang zijn. 

6 Belastingwerkgroep 

De vrijwilligers helpen leden bij de aangifte 

Inkomstenbelasting, en bij problemen met 

huur/zorgtoeslagen. In 2019 had de 

belastingwerkgroep 160 klanten in Wijdemeren 

en omgeving, en 124 in Hilversum en omgeving. 

7 iPad-ondersteuning/Café 

Organiseren van individuele ondersteuning via 

wekelijks iPad-Café, introductiecursussen en 

thuisbegeleiding bij computerproblemen. 

8 Gespreksgroepen 

Groepen voor het schrijven van memoires, en een 

rouw-werkgroep ter ondersteuning van mensen 

die een dierbare verloren hebben. 

Vervoer  

9 Ziekenvervoer 
Vervoer met een medisch doel, ondersteuning bij 

bezoek aan arts/specialist etc. 

10 Stadsauto 

Ritten binnen Hilversum, naar en van activiteiten 

van Senver, of naar andere bestemmingen – 

steeds binnen Hilversum. 

(De Senverbus hebben we voor dit overzicht bij 

excursies geplaatst.) 

Recreatie en ontspanning  

10 Koffieclub De Jonge Haan 
Wekelijkse koffieclub op maandagmorgen in 

Brasserie De Jonge Haan. 

11 Koffieclub Kerkelanden 
Wekelijkse koffieclub op woensdagmorgen op het 

terras in winkelcentrum Kerkelanden 
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12 Koffie-club De Rading 
Wekelijkse koffieclub in De Rading. Deze activiteit 

werd halverwege 2019 beëindigd. 

13 Bingo-middagen 
Maandelijkse bingo-middag in wijkcentrum De 

Koepel in Kerkelanden. 

14 Schaakclub 

Wekelijkse schaakclub in wijkcentrum Lopes Dias. 

In 2019 was er ook nog een cursus om te leren 

schaken. 

15 Scrabbleclub 
Twee-wekelijkse scrabbleclub op dinsdagmiddag 

in wijkcentrum Lopes Dias. 

16 Breiclub 
Wekelijkse breiclub op vrijdagmorgen in 

wijkcentrum Lopes Dias. 

17 Fotoclub 

Maandelijks organiseren vrijwilligers een foto-

workshop, in wijkcentrum Lopes Dias. Elke maand 

wordt er een ‘foto van de maand’ gekozen, deze 

wordt gepubliceerd in het maandblad.  

18 Klaverjasclub 
Wekelijkse klaverjasclub in Wijkcentrum St. 

Joseph. 

19 Bridgecursus 
Een cursus om te leren bridgen, de cursus neemt 

een jaar in beslag.  

20 Kerst/Paas-club 

De werkgroep organiseerde activiteiten op 

Tweede Paasdag en op Tweede Kerstdag (en op 

30 december) 

21 Uit eten-club dinsdag 
Elke maand samen uit eten, steeds in een ander 

restaurant. 

22 Uit eten-club donderdag 
Elke maand samen uit eten, steeds in een ander 

restaurant. 

Nieuw 23 Activiteiten Loosdrecht 

Een thee-uurtje op vrijdagmiddag eens in de 2 

weken, afgewisseld met een wandeling, ook 

eenmaal in de 2 weken. 

Sport en beweging  

24 Aqua-fitness Wekelijkse aqua-fitness in Zwembad De Lieberg 

25 Lange wandelingen 
Pittige wandeling van 15-20 km op de eerste 

donderdag van de maand. 

26 Fietsclub 
Van april tot en met oktober elke maand een 

korte en een lange fietstocht  
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27 Nordic Walking club 

Wekelijkse nordic-walking club, waarvan de ene 

week onder leiding van een sportleider en de 

andere week zonder sportleider. 

Cultuur en excursies  

28 Museumlezingen en -bezoek 

In de maanden januari tot en met april, november 

en december een museumlezing (door Henk 

Roos) op twee ochtenden, in Bibliotheek 

Hilversum. De week daarna is er een gezamenlijk 

bezoek aan het museum, begeleid door de 

werkgroep. 

29 Muzieklezingen 

Maandelijkse muzieklezing (door Claire Verlinden) 

van januari tot en met maart en november en 

december, twee ochtenden, in Bibliotheek 

Hilversum. 

30 Historielezingen 

Maandelijkse historielezing (door wisselende 

sprekers) van januari tot en met maart, en in 

november en december in Bibliotheek Hilversum. 

31 De Kern van… 

Maandelijkse bijeenkomst over een filosofische 

stroming of een invloedrijk persoon uit de 

geschiedenis. In Sociëteit de Unie. Niet in de 

zomermaanden. 

32 Poëzie in de Soos 
Maandelijkse poëzie-bijeenkomst, Sociëteit de 

Unie. Niet in de zomermaanden. 

33 Cultuurkring 

De Cultuurkring organiseert gezamenlijk bezoek 

aan toneel, muziek, dans, etc. 150 Senver-leden 

zijn aangesloten bij de Cultuurkring.  

34 Vertaalgroep 
Een groep mensen vertaalt met elkaar proza en 

poëzie, maandelijkse bijeenkomsten. 

Excursies  

35 Stadswandelingen 
Ook in 2019 organiseerde de werkgroep vijf maal 

een stadswandeling, buiten Hilversum. 

36 Dagtochten per touringcar 

Maandelijks een dagtocht met Eemland Reizen, 

speciaal voor mensen die slecht ter been 

zijn.  Niet in de wintermaanden. 

37 Zomerschool 

Een programma van (touringcar-)excursies buiten 

Hilversum en workshops bínnen Hilversum. 

Afgesloten met een groot eindfeest. 

Nieuw 38 Vakantiereis 
Voor het eerst was er een vijfdaagse reis, dit keer 

naar Blankenberge in België. 
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39 Hilversum Wandelgidsen 
Werkgroep verzorgt rondwandelingen in 

Hilversum, op verzoek. 

40 Excursies met de Senverbus 
Programma van (dagelijkse) excursies met de 

Senverbus naar bestemmingen buiten Hilversum. 

Interne werkgroepen  

41 Cateringgroep 

Werkgroep verzorgt de catering tijdens algemene 

activiteiten van Senver, zoals de 

ledenvergaderingen en het eindfeest van de 

Zomerschool. 

42 Ledenadministratie 

De vrijwilligers verzorgen de ledenadministratie 

van Senver, sturen welkomstbrieven, 

administreren de contributie-inkomsten. 

43 
Blad bezorgen, en de 

coördinatie 

Ruim 50 vrijwilligers bezorgen elke maand het 

blad bij de 2200 leden. 

44 Redactie blad 

De redactie maakt elke maand (met uitzondering 

van de maand augustus) het maandblad, schrijft 

zelf artikelen en redigeert artikelen die door de 

activiteitengroepen ingestuurd worden. 

45 
Vrijwilligers website en social 

media. 

De vrijwilligers van de website houden deze 

actueel en lossen problemen op die zich 

voordoen. Deze vrijwilligers tonen Senver ook op 

Twitter en Facebook. 

 

 

Activiteiten onder verantwoordelijkheid van andere organisaties 

46 Filmtheater Hilversum 
Maandelijkse filmmiddag, speciaal voor Senver-

leden 

47 Museum Hilversum 
(Vaak) maandelijkse ‘rondgang’ langs nieuwe 

tentoonstelling, speciaal voor Senver-leden 

48 Sarita’s Hartkoor 
Zangmiddagen, in wijkcentrum Lopes Dias 

 

 

 

 

 


