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Notulen Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Hilversum, 11 

december 2019 

 

Aanwezig: bestuursleden Wim Kozijn, Marijke Lubberding, Marianne Ruigrok  (aftredend 

bestuurslid), Frans Stultiëns, Jan Ilmer en Marjan Kruimer (notuliste). 

Aanwezig:169 leden (zie intekenlijsten) 

Er hebben zich 4 leden afgemeld bij de secretaris 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 mei 2019 
De notulen -  worden met dank aan de notuliste – zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

3. Welkom door de voorzitter 
Er zijn in het jaar 2019 twee werkelijkheden: 
1. Het was een moeilijk en zwaar jaar dat veel energie heeft gekost. Het bestuur 

moest op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris omdat 
Marianne Ruigrok had aangegeven dat ze aan het einde van het jaar zou stoppen 
met haar werkzaamheden als secretaris. Zij heeft jaren voortreffelijk werk verricht 
voor Senver en al haar energie en tijd hierin gestopt. Ook het probleem met de 
bus waar we in punt 4 op terug komen is een grote opgave voor ons geweest. 

2. Aan de andere kant is er onze mooie vereniging met heel veel activiteiten die 
voortreffelijk lopen en waar vele leden enorm van genieten en waar door veel 
vrijwilligers fantastisch werk wordt verricht. Als dank heeft het bestuur in 
november de vrijwilligers een gezellige middag in de Vue bioscoop aangeboden 
waar een leuke film werd gedraaid, gevolgd door een informele borrel. 
Onlangs was het bestuur op bezoek in Zeist bij onze zustervereniging die erg lijkt 
op Senver en daar werd de vraag gesteld welke activiteiten van Senver gericht 
zijn op het verminderen van de eenzaamheid. Het bestuur heeft aangegeven dat 
al onze activiteiten bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder 
senioren. 
 

4. Toekomst van de bus 
Het is gebleken dat het voor de vereniging moeilijk is om bestuursleden te vinden. 
Het bestuur heeft daarom besloten dat de vereniging kleiner en bestuurbaarder moet 
worden om aantrekkelijk te blijven voor potentiële bestuurders, die bereid zijn om  - 
met minder inzet van tijd – bestuurder te willen worden. Daarom heeft het bestuur 
besloten om de bus in een aparte stichting onder te brengen. De stadsauto blijft wel 
binnen de vereniging Senver, omdat dat een basisvoorziening is en het bestuur altijd 
de exploitatie van de stadsauto voor zijn rekening neemt.  
De voorzitter stelt voor eerst een informatieve ronde te houden waarin het bestuur zijn 
motivatie zal toelichten. De busgroep wordt ook in de gelegenheid gesteld om zijn 
standpunt toe te lichten. Daarna is een discussieronde waar aanwezigen hun mening 
kunnen geven. Ten slotte zal er schriftelijk worden gestemd. Er zijn 4 stemmen van 
mensen via de mail binnengekomen, maar volgens de statuten tellen deze stemmen 
niet mee bij de uitslag van de stemming. De voorzitter geeft aan dat er niet per 
volmacht kan worden gestemd. Dat blijkt later onjuist, maar er was slechts één 
melding van een volmacht en dat had uiteindelijk geen invloed op de uitslag van de 
stemming.  
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Informatieronde  
Het is de bedoeling van het bestuur dat de bus in een aparte rechtspersoon wordt 
ondergebracht, een stichting, naast de vereniging Senver. Het stichtingsbestuur is dan zelf 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de bus. De vereniging en de stichting sluiten een 
overeenkomst, waarin de samenwerking wordt vastgelegd en ook dat de uitjes in het 
maandblad en de nieuwsbrief worden gepubliceerd. De Senverbus wordt – met een 
financiële regeling – in eigendom overgedragen aan de stichting. Voor de deelnemers aan 
de uitjes, de chauffeurs en de begeleiders verandert er dus niets. Het bestuur vraagt aan de 
leden om toestemming om dat plan uit te voeren. 
 
Vervolgens komen diverse leden aan het woord met opmerkingen dat ze het hier niet mee 
eens zijn en dat ze willen dat de bus binnen Senver blijft, want ze verwachten dat er van 
alles gaat veranderen en dat niemand hier gelukkig van wordt. Ook wordt gevraagd wat de 
grondslag van dit initiatief is. 
 
De voorzitter geeft aan dat de samenwerking met de verantwoordelijken van de Senverbus 
moeizaam verloopt en er onvoldoende informatie wordt uitgewisseld. Het bestuur heeft geen 
grip op de financiën en de financiële gegevens worden te laat en ook met fouten 
aangeleverd. Het bestuur kan zo geen verantwoordelijkheid nemen voor de aangeleverde 
cijfers van de bus. De busgroep is een staat in de staat geworden. Er hebben diverse 
bijeenkomsten plaats gevonden om dit op te lossen maar dit is niet gelukt, omdat de 
busgroep alleen wil praten over een oplossing van de problemen als de bus binnen de 
vereniging blijft. De oplossing via een stichting is voor hen niet aanvaardbaar, terwijl er in de 
eerste bespreking over dit onderwerp wel sprake was van een positieve houding. 
Ook worden vrijwilligers onjuist geïnformeerd. Tegen de vrijwilligers op kantoor is gezegd dat 
het bestuur geen nieuwe computers wil aanschaffen, terwijl het bestuur maanden geleden al 
heeft besloten dat er voor het kantoor nieuwe computers mogen worden aangeschaft. Zo 
wordt er een onterecht negatief beeld van het bestuur neergezet. Het bestuur is van oordeel 
dat er een onwerkbare situatie is ontstaan waar het bestuur geen energie meer in wil en kan 
steken. Het bestuur had gehoopt een fusie te kunnen aangaan met Hilverzorg, maar door 
interne problemen daar is dat helaas niet gelukt. 
 
Vervolgens komt Eduard Schölvink aan het woord. Hij is lid van de werkgroep van de bus en 
de stadsauto. 
Hij dankt het bestuur voor de tijd die gestoken is in dit proces. Het gaat om de 
verzelfstandiging van de bus en niet van de stadsauto. Hij heeft begrip voor de punten die 
genoemd zijn en begrijpt dat de bus slechts één van de vele activiteiten van Senver is. Maar 
de bus is wel een grote activiteit en het bestuur zelf heeft nu besloten de bus te 
verzelfstandigen. Het oprichten van een stichting is – naar zijn oordeel - inzake de financiën 
en de organisatie een complexe zaak. De bus zal worden overgedragen aan een externe 
stichting. De bus is via een lening bij Peugeot gefinancierd en het is maar de vraag of  
Peugeot op dezelfde voorwaarden wil doorgaan met de externe stichting. De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur eventueel bereid is een lening hiervoor te verstrekken. Inzake de 
liquiditeit wil Senver € 5000,-- aan de stichting ter beschikking stellen. 
Wat betreft de organisatie: er komt dan een scheiding tussen bus en stadsauto en dus ook 
een scheiding van de vrijwilligers die zich thuis voelen bij Senver en die Senver nu moeten 
loslaten en naar de stichting gaan. Dit geldt niet voor alle chauffeurs omdat de stadsauto wel 
binnen Senver blijft en daar zijn chauffeurs voor nodig. Dit geldt ook voor de vrijwilligers op 
kantoor. 
De busgroep wil geen externe stichting maar een interne verzelfstandiging. De busgroep 
stelt voor, het bestuur te ontlasten en wil de exploitatie zelf ter hand nemen en alle financiële 
rapportages zelf opstellen, zij hebben de kennis hiervoor in huis. Zij leveren dan 4 x of 10x 
per jaar de rapportage aan de penningmeester. De busgroep stelt voor dit één jaar te gaan 
proberen en na een jaar het proces te evalueren en dan pas te besluiten: doorgaan of alsnog 
verzelfstandigen. De busgroep verzoekt het bestuur zijn besluit te herzien. 
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De voorzitter stelt vast dat het bestuur niet op het voorstel van de busgroep kan ingaan, 
omdat zeggenschap en juridische en financiële verantwoordelijkheid niet gescheiden kunnen 
worden. In het voorstel van de busgroep komt de zeggenschap dan bij de busgroep terecht, 
maar de juridische en financiële verantwoordelijkheid blijven bij het bestuur. Dat is voor het 
bestuur niet aanvaardbaar.  
 
Ineke van de Rotte neemt vervolgens het woord. Zij spreekt namens een groep bezorgde 
leden. Een aantal actieve leden van Senver heeft de koppen bij elkaar gestoken. Dit zijn 
vertegenwoordigers van de andere Senver-activiteiten. Zij hebben de laatste weken met 
grote bezorgdheid de ontwikkelingen gevolgd. Zij zien de bestuursleden worstelen met de 
problemen van de Senverbus. Zij zijn ontzettend bang dat het bestuur het bijltje erbij 
neergooit en dat Senver stuurloos wordt. Zij doen een ernstig beroep op de aanwezigen om 
de continuteit van de vereniging voorop te stellen en in te stemmen met het voorstel van het 
bestuur om de bus onder te brengen in een stichting. Daarbij zijn zowel de continuïteit van 
de vereniging als van de uitstapjes met de bus gegarandeerd. 
 
Er is een kans dat het voorstel niet wordt aangenomen. De bezorgde ledengroep wil 
voorkomen dat de Senverbus dan vanzelfsprekend permanent onderdeel van Senver blijft 
uitmaken. Met alle bestuurlijke problemen zoals die nu al jaren spelen. Daarom is er een 
tussenvoorstel opgesteld, voor een proefperiode van een half jaar. Het voorstel zal worden 
uitgedeeld zodat iedereen het kan lezen. Maar nogmaals: de bezorgde leden stemmen zelf 
voor het bestuursvoorstel en zullen hun voorstel alleen in stemming brengen als het 
bestuursvoorstel wordt afgewezen. 
 
Vervolgens wordt de vergadering kort geschorst en verlaat het bestuur de zaal. 
Na een kleine pauze concludeert de voorzitter dat de gedachtenwisseling heeft plaats 
gevonden en dat tot stemming zal worden overgegaan. Eerst wordt het meest verstrekkende 
voorstel in stemming gebracht. Iedereen krijgt een stembriefje waarop ja of nee staat. ‘Ja’ 
aankruisen betekent dat vóór het bestuursvoorstel wordt gestemd om de bus te 
verzelfstandigen. ‘Nee’ aankruisen betekent dat tegen het bestuursvoorstel wordt gestemd. 
Het bestuur geeft nog wel aan dat als de uitslag van de stemming aangeeft dat men tegen 
het bestuursvoorstel is, de consequentie is dat het gehele bestuur opstapt. 
De leden Rini Jägers, Ko van de  Bovenkamp en Frans Kerstens worden benoemd om de 
stemming te begeleiden en de stembriefjes te tellen. 
De uitslag van de stemming is dat 85 leden vóór het bestuursvoorstel zijn en 79 leden tegen.  
Dat betekent dat het bestuursvoorstel is aangenomen en dat er zich voor 1 maart leden 
moeten melden die bereid zijn om een stichting op te richten. Als dat niet het geval is, 
worden de activiteiten van de Senverbus per 1 maart 2020 gestopt. 
Het tweede voorstel wordt, gezien bovenstaande uitslag, niet meer in stemming gebracht en 
het bestuur blijft aan. 
Wel wordt het formele aftreden van Marianne Ruigrok als secretaris nog behandeld. Haar 
periode zit erop en ze heeft aangegeven niet verder te gaan. Er zijn leukere omstandigheden 
om van iemand die 4 jaar lang zo ongelooflijk veel betekend heeft voor onze vereniging 
afscheid te nemen. Nooit was haar iets te veel. Toen de penningmeester aftrad nam 
Marianne die klus erbij. Wim Kozijn verwoordt dat hij het een voorrecht vond om met haar 
samen te werken. “Heel hartelijk dank voor alles, ook namens alle Senverleden”. De leden 
stemmen in met het aftreden van Marianne als bestuurslid van Senver.  
 
De rest van de agendapunten wordt aangehouden en in januari 2020 zal een nieuwe 
Algemene Ledenvergadering bijeen worden geroepen waar de overige agendapunten zullen 
worden behandeld, o.a. de samenstelling van het bestuur (aftreden en benoemingen), het 
werkplan en de begroting, waarbij o.a. de contributieverhoging aan de orde komt. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en nodigt iedereen uit om elkaar te 
ontmoeten met een hapje en een drankje.               


