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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter: Dick Voerman 
email:  dickvoerman@icloud.com 
telefoon: 06-4808 5888 
Penningmeester:  Evert Hegnauer 
email :  everthegnauerkbo@gmail.com 
telefoon: 06-4284 8205 
Secretaris, ledenadministrateur:  Netty Havenaar  
email:                                                  kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
telefoon:  06-1818 4053 
Bestuurslid belangenbehartiging Jan van Bakel 
en Adviesplatform WMO en Jeugd   
email:  janvanbakel@outlook.com 
telefoon: 06-25064586 
Bestuurslid:  Hans Boere 
email:  bvo@casema.nl 
telefoon: 06-22526285 
Bestuurslid: Corri van Wetten 
email: warmbovaoud@live.nl 
telefoon: 06-52247717 
Bestuurslid: Hans Wilson 
Email: hans.wilson@hetnet.nl 
Telefoon: 0252-348458 

 
De ouderenadviseurs van Seniorenvereniging Teylingen zijn: 
- Henny Langenberg Warmond  tel. 06-15094407 
 coördinator ouderenadviseurs  

- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Els de Haas Warmond tel. 071-3011618 
- Bert van den Nouwland Sassenheim tel. 0252-864572 
- Joke Vos Sassenheim tel. 0252-213627 
 
De belastinginvullers van Seniorenvereniging Teylingen zijn: 

- Bert van den Nouwland,  Sassenheim  tel. 0252-864572 
coördinator belastinginvullers 

- Martin Bergman  Sassenheim tel. 0252-214942 
- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272  
- Hans van Dam Sassenheim tel. 0252-212313 
- Evert Hegnauer Voorhout tel. 0252-221228  
- Otto Knottnerus Warmond tel. 071-3010635 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

op maandag 16 maart 2020, aanvang 14.30 uur 

in de Tuinzaal bij de Oude Tol Partycentre te Sassenheim 
 

Agenda 
    

1. Opening door de voorzitter  

2. Vaststelling agenda  

3.  Herdenking overleden leden  

4.  Mededelingen en ingekomen stukken  

5.  Notulen  

 5.1  Notulen Algemene Ledenvergadering Sassenheim van 11 maart 2019  

 5.2  Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Sassenheim  

                     van 11 november 2019 

 5.3  Notulen Algemene Ledenvergadering Voorhout van 19 maart 2019    

 5.4  Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Voorhout  

                     van 19 november 2019  

 5.3  Notulen Algemene Ledenvergadering Warmond van 12 maart 2019 

 5.6  Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Warmond  

                     van 20 november 2019  

6. Jaarverslag 2019 Seniorenvereniging Teylingen   

 (w.o. afd. Sassenheim, Voorhout en Warmond) 

7. Verslag kascontrolecommissie afd. Sassenheim 

 Verslag kascontrolecommissie afd. Voorhout 

 Verslag kascontrolecommissie afd. Warmond 

8.   Benoeming nieuwe leden kascommissie Seniorenvereniging Teylingen 

9. Contributie 2021 

10. Stand van zaken binnen Seniorenvereniging Teylingen 

11. Rondvraag              
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Notulen Algemene Ledenvergadering  Seniorenvereniging Teylingen,  
afd. Sassenheim op 11 maart 2019 

 

Aanwezig : aantal personen 43 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter, Dick Voerman, opent de vergadering exact om 14.00 uur en heet alle leden van 
harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
   
2. Herdenking overleden leden 
De voorzitter deelt mede dat Arie van Zuylen, die zich jaren voor onze vereniging heeft ingezet, 
afgelopen zaterdag is overleden. Vervolgens worden de namen genoemd van de 43 leden die in 
het jaar 2018 zijn overleden. Na het aansteken van een kaars en het noemen van de namen wordt 
een minuut stilte gehouden.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Frank van Dongen (lid) en Chris Zwetsloot en Huub 
Cloosterman (bestuursleden). 
 
4. Vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering van 12 maart 2018 
Er zijn op deze notulen, die in de laatste nieuwsbrief zijn opgenomen, tekstueel noch inhoudelijk 
geen opmerkingen, waarna deze vervolgens met dank aan de secretaris, Netty Havenaar, worden 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
5. Jaarverslag KBO Teylingen 2018 
De jaarverslagen 2018 van KBO Teylingen en KBO Sassenheim bestaan uit een secretarieel – en 
financieel deel. In het secretarieel deel wordt verslag gedaan van de activiteiten, informatie en 
informatiemiddagen van het afgelopen jaar. Allereerst wordt het secretarieel jaarverslag van KBO 
Teylingen paginagewijs door de secretaris doorgelopen. Vervolgens licht de penningmeester het 
financieel jaarverslag toe. Bij het financieel deel en de begroting 2019 van het jaarverslag is een 
onderverdeling gemaakt in bestuurskosten, de gezamenlijke dagtochten en -vakanties, zomer-
activiteiten en de Dag van de Ouderen. De bestuurskosten bedragen € 1922. Deze kosten zijn over 
de drie afdelingen verdeeld worden, d.w.z. voor de grootste afdeling Sassenheim €1000, Voorhout 
€666 en Warmond €333 (verhouding 3 tot 2 tot 1). Zie hiervoor ook het jaarverslag van de 
betreffende afdeling. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van €1900. Op grond van 
de weergegeven cijfers kan gesteld worden dat KBO Teylingen een gezonde vereniging is. 
 
6. Jaarverslag KBO Sassenheim 2018 
Daarna wordt het secretarieel jaarverslag 2018 van KBO Sassenheim per pagina door de secretaris 
doorgelopen. De penningmeester meldt dat het financieel jaarverslag een iets andere opstelling 
laat zien dan voorgaande jaren. De inkomsten en uitgaven zijn per activiteit bij elkaar gezet zodat 
duidelijk is wat het resultaat per activiteit is. Het jaar 2018 is met een goed resultaat afgesloten 
als gevolg van eenmalige inkomsten ten bedrage van €2500 (respectievelijk €1700 van 
Woonstichting Vooruitgang in verband met advertentie-inkomsten en van het Seniorenkoor 
Cantate een donatie van €800 in verband met overgebleven financiële middelen na opheffing.  
Gerard van der Horst meldt zich af te vragen waarom de inlegkosten bij het klaverjassen €533,--
bedragen en bij het bridgen €503,-- terwijl bij het klaverjassen prijsjes worden gegeven en bij het 
bridgen niet. Hierop wordt geantwoord dat “geen prijsje” een keuze van de bridgers is geweest. 
Vervolgens merkt Theo Witteman, leider van de wandelclub, op dat in de begroting van vorig jaar 
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een bedrag van €75 was gebudgetteerd ter afsluiting van het wandelseizoen. De penningmeester 
zegt toe dit bedrag alsnog op de begroting alsnog op te nemen.  
Op de vraag wat inleg betekent wordt geantwoord dat dit kosten zijn voor deelname aan een 
bepaalde activiteit. 
 
7. Verslag Kascontrolecommissie 
Henk Brouwer van de kascontrolecommissie leest namens de kascommissie, bestaande uit Jan van 
der Geest en Rini Kleyn de verklaring van de kascommissie voor inzake de jaarrekening 2018. De 
kascommissie heeft alle stukken en bescheiden gecontroleerd en goedgekeurd en verzoekt de 
ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële administratie en 
het gevoerde beleid. Hetgeen onder luid applaus geschiedt. 
De jaarverslagen van 2018 van KBO Teylingen en KBO Sassenheim worden verder zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 
Daar de heer Brouwer volgens de statuten aftredend is meldt de heer Gerard van der Horst zich 
aan als lid van de kascontrolecommissie. De commissie bestaat in 2019 uit Jan van der Geest, 
voorzitter, Rini de Kleyn en Gerard van der Horst. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Dick Voerman, de voorzitter, is volgens het rooster aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Alle aanwezige leden hebben hiervoor een 
stembriefje bij binnenkomst ontvangen. Er zijn 39 stemmen voor en 3 onthouden waardoor de 
Dick met algehele stemmen wordt herbenoemd als voorzitter voor een volgende periode van 4 
jaar.  
 
10. Contributie 2020 
Hoewel de financiële afdracht aan KBO-PCOB wordt verhoogd heeft het bestuur, gezien de 
financiële positie, besloten de contributie voor 2020 niet te verhogen. 
 
11. Stand van zaken binnen KBO-Teylingen 
Tot slot geeft de voorzitter een weergave van de stand van zaken van KBO Teylingen.  
Het is al bijna vijf jaar geleden dat met de drie afdelingen is afgesproken om te komen tot een 
algehele fusie. Hiertoe hebben we in januari 2019 een zogenaamde “Heidag” gehouden waarbij 
gekeken is naar het huidige samenwerkingsverband, waar we heen willen en hoe we verder gaan. 
De uitkomst was dat gestreefd wordt naar één juridische vereniging met één bestuur en één 
financiële administratie voor elke lokale afdeling. De drie afdelingen vallen al vijf jaar onder een 
secretariaat en een ledenadministratie. Elke afdeling heeft zijn eigen activiteitenprogramma met 
de daarbij behorende begroting en er zijn activiteiten die door KBO Teylingen worden 
georganiseerd, zoals de zomer-activiteiten, de vakanties en kerstreizen en de activiteiten rondom 
de belangenbehartiging, Een duidelijke plaats van onze ouderenadviseurs, belastinginvullers en 
bezorgers van de magazines/ nieuwsbrieven moet gewaarborgd blijven. Elke nieuwsbrief krijgt 
hetzelfde openingswoord en een algemeen deel waaronder de belangenbehartiging en eventueel 
de gezamenlijke activiteiten. Verder wordt de nieuwsbrief aangevuld met de activiteiten van de 
individuele afdelingen. Elk lid van een afdeling kan meedoen aan alle activiteiten binnen onze 
organisatie. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten te denken van aan kerstviering en 
dagtochten de plaatselijke leden voorgang hebben.  
Maar hoe gaan we verder! We hebben een droom. Een droom om in november bij u terug te 
komen met een voorstel om te komen tot die ene juridische seniorenvereniging Teylingen. 
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Daarvoor is nodig dat het bestuur de komende maanden hard aan het werk moet om u de fusie in 
november voor te kunnen leggen en daarvoor maken wij in de komende bestuursvergadering een 
actieplan. Vanuit dat plan werken toe naar een fusievoorstel. Het streven is de eerste opzet van 
het fusieplan in september voor te leggen aan de activiteitencommissies, ouderenadviseurs en 
belastinginvullers.  
Tot slot: ik heb beloofd terug te komen op de naam “Seniorenvereniging Teylingen”. Op het 
moment  dat de Unie KNBO-PCOB hun naam veranderde in seniorenorganisatie heeft het mij aan 
het denken gezet. Waarom? Het begrip ouderenbond zet geen zoden meer aan de dijk. Enerzijds 
zijn ouderen senioren geworden en zijn er meer andersdenkenden lid geworden. Anderzijds heeft 
de jongere senior niets meer met dat woord, laat staan dat ze lid willen worden. Ze denken nog 
steeds dat het een club is van kletsen, kienen en kaarten. In de loop van de geschiedenis is er een 
duidelijk accentverschuiving van activiteiten naar belangenbehartiging gekomen, zonder daarmee 
de activiteiten in de afdelingen te kort te doen. Uit de nieuwsbrieven kunt u ervaren dat uw 
vereniging heel veel aandacht schenkt aan lokale en regionale belangenbehartiging. Denk aan 
pagina 24 van ons verslag. 
Binnen de gemeente Teylingen is uw vereniging vertegenwoordigd in de verschillende belangen-
verenigingen: denk aan WMO en sinds kort het Zorgpact. Bovendien is bekend dat de politiek ook 
in u is geïnteresseerd.  
We hopen samen met allen die actief zijn binnen de vereniging te komen tot een bloeiende 
organisatie en wel zo’n organisatie dat die aantrekkelijk wordt voor de jongere senior. Dat 
betekent dat we aandacht moeten schenken aan de vijf speerpunten: wonen/zorg/welzijn, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. We kijken naar de toekomst. 
Op de vraag van welke leeftijd men lid kan worden wordt geantwoord vanaf 50 jaar. 
 
12. Rondvraag 
Bij de rondvraag heeft Lies Kerkvliet een opmerking over de aanwezigheid van KBO-leden uit 
Leiden tijdens de kerstbingo. Hierop wordt geantwoord dat de bingo altijd in de weekbladen wordt 
aangekondigd waarbij wordt vermeld dat deze bestemd is voor KBO-leden in Teylingen en dat 
men hierbij één introducee mag meenemen. Het is niet de bedoeling dat KBO-leden uit Leiden 
hieraan deelnemen. Er wordt gedacht aan een vorm van toegang met pasjes.  
Op de vraag van Jan Matze dit duidelijk te vermelden in de weekbladen wordt nogmaals 
geantwoord dat altijd wordt aangegeven dat de bingo voor KBO-leden is en dat eenmalig een 
introducee mag deelnemen. Netty voegt er nog aan toe dat de weekbladen bepalen òf en hoe ze 
deze tekst overnemen. Hierop is geen invloed daar plaatsing van tekst kosteloos is. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
De vergadering wordt vervolgens voortgezet met de vertoning van de film “Wild”. 
 

****** 
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Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
 

Datum: maandag 11 november 2019 
Locatie: ‘t Onderdak in Sassenheim 
Aanwezig namens het bestuur: D. Voerman (voorzitter), Jan van Bakel, Evert Hegnauer, Netty 
Havenaar, Hans Boere, Wim van Kampen, Corri van Wetten, Chris Zwetsloot 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Openingswoord voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering rond 14.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.   
 

2. Voorstel tot fusie 
 De voorzitter leidt kort de redenen van de fusie in en aan de procedure die tot nu toe doorlopen 

is. Nu is het zover dat de concept statuten ter goedkeuring aan de leden kan worden 
voorgelegd. Deze vergadering moet aangeven of de leden zich hierin kunnen vinden. Hiertoe 
zal vandaag een stemming plaatsvinden. Hiervoor moet 50% van het aantal leden aanwezig zijn 
en de aanwezige leden moeten met een meerderheid van tenminste 2/3 instemmen met de 
voorstellen. Daar niet het juridisch vereiste aantal leden aanwezig is moet op grond van de 
statuten een 2de vergadering plaatsvinden. Deze is gepland op 10 januari 2020. Er kan dan tot 
fusievoorstel worden besloten op grond van het aantal ter vergadering aanwezige leden, mits 
met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen  

 Op de opmerking dat een 2de vergadering niet hoeft te wachten tot 10 januari wordt 
geantwoord dat hiervoor is gekozen door het fusiefeest en de nieuwjaarsbijeenkomst 
gelijktijdig te houden. Vervolgens geeft hij voor een toelichting over de organisatiestructuur na 
de fusie het woord aan de penningmeester, Evert Hegnauer. 

 De penningmeester neemt vervolgens met de aanwezigen de voorgestelde organisatie door en 
beklemtoont de meest relevante passages. 

 
2a Organisatie Seniorenvereniging Teylingen na de fusie 

• Vorming een juridische vereniging genaamd “Seniorenvereniging Teylingen” met één bestuur, 
één secretariaat, één ledenadministratie en één financiële administratie. Dit laatste houdt in 
dat er wordt overgegaan op een bankrekeningnummer hetgeen duidelijker is voor de leden en 
kostenbesparend voor de vereniging is. 

• Vorming dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een 
vertegenwoordiger die de belangenbehartiging vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur komt 
1x per maand bijeen. 

• Vorming algemeen bestuur bestaande uit het dagelijks bestuur aangevuld met één vertegen-
woordiger uit elke afdeling. Dit algemeen bestuur komt 1x in de drie maanden bijeen. 

• Vorming activiteitencommissie per afdeling 
- De afdelingen zijn autonoom op het gebied van alle lokale activiteiten.  Zij stellen zelf hun 

jaarlijkse activiteitenprogramma op en bepalen de hoogte van de deelnamekosten aan de 
activiteiten zijn. 

- Aan de activiteiten van de afdelingen kunnen alle leden van Seniorenvereniging Teylingen 
deelnemen. Wel kan bij bepaalde activiteiten de voorwaarde worden gesteld dat afdelings-
leden voor gaan. 

- Voor de begroting kunnen de afdelingen uitgaan van het aantal leden per afdeling maal €8,50 
(d.w.z. contributie €25 minus afdracht Unie KBO), de bijdrage van de leden voor deelname 
activiteiten en inkomsten consumptieverkoop. De financiën worden per afdeling afzonderlijk 
geregistreerd. 
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Op de opmerking dat de afdracht aan KBO-PCOB aan de hoge kant is wordt geantwoord dat men 
daarvoor 10 keer per jaar het ledenmagazine KBO-PCOB ontvangt alsmede dat de Unie KBO zich 
hiervoor inzet voor de belangenbehartiging op landelijke niveau. 
De opgebouwde reserves van de afdelingen op het moment van de fusie (1 januari 2020) blijven 
volledig gereserveerd voor de activiteiten van de betreffende afdeling. 
Een eigen nieuwsbrief bestaande uit voorwoord door de voorzitter, een algemeen deel w.o. 
belangenbehartiging, een agenda van alle drie de afdelingen in het midden, en tot slot de 
beschrijving van de activiteiten van de afdeling. Wil men uitgebreider informatie over de 
activiteiten van de afdeling dan wordt verwezen naar de website. 
 
3. Taken  

3.a Bestuur 
 belangenbehartiging 
 voorlichtingsbeleid (inhoud voorlichtingsbijeenkomsten) 
 opleiding en kaderwerving 
 sponsorbeleid 
 websiteontwerp en onderhoud 
 centrale teksten nieuwsbrieven en agenda afdelingen 
 Gezamenlijke activiteiten 

o Zomeractiviteiten 
o Zomervakantie 
o Kerstreis 
o 2de kerstdag 
o Dag van de Ouderen 
Het bestuur stelt hiervoor een eigen begroting op. 

3.b Activiteitencommissies 
- De activiteiten 
- De afdelingen zijn autonoom op het gebied van de lokale activiteiten. Zij stellen zelf hun 

programma vast en bepalen wat de bijdrage per lid is voor deelname. 
- De afdelingen regelen zelf de faciliteiten (ruimte, materialen en consumpties) voor de 

afdelingsactiviteiten 
- Het afdelingsdeel van de nieuwsbrief.  
- De verspreiding van de nieuwsbrief en ledenmagazine KBO-PCOB 
- Werving en beloning lokale vrijwilligers 

3.c Vervolgens wordt het financiële deel doorgenomen. 

Stemming 
Er wordt opgemerkt dat niet in de statuten staat vermeld dat stemmen per email uitgebracht 
kunnen worden. Hierop wordt geantwoord dat dit in overleg met de notaris is gedaan en dat 
dit in het huishoudelijk reglement zal worden opgenomen. 

De uitslag van de stemming is: 
63 stemmen voor, waarvan 11 stemmen per email, en 3 stemmen tegen. 
 

4. Rondvraag en Sluiting 
Frank van Dongen spreekt zijn dank en waardering uit naar Dick, Netty en het bestuur voor het 
vele werk wat zij hebben gedaan in dit fusieproces. Dit wordt met een applaus ondersteund. 
Als dank ontvangt Netty een boeket bloemen.  

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbrengt een sluit de vergadering.  
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Notulen Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Teylingen,  
afd. Voorhout op 19 maart 2019 

 

Aanwezig namens het bestuur: Dick Voerman, voorzitter, Hans Boere, 2e voorzitter, Evert 

Hegnauer, penningmeester, Wim van Kampen 2e secretaris (notulist) en Corri van Wetten, 

bestuurslid. 

Afwezig met kennisgeving: Dhr. Dick van der Tang, M. Talen, Netty Havenaar en Dhr. Chris 
Zwetsloot. 
Volgens de presentielijst zijn er 82 leden aanwezig. 
 
1. Voorzitter Dick Voerman opent de vergadering met een kort openingswoord en overhandigt 

daarna de voorzittershamer aan Hans Boere die de vergadering verder zal leiden. De agenda 

wordt onveranderd vastgesteld. 

2. Er wordt één minuut stilte in acht genomen om de overleden leden van het afgelopen jaar te 

gedenken. 

3. De notulen van de vorige jaarvergadering worden onveranderd goedgekeurd. 

4. Het jaarverslag van KBO Teylingen wordt onveranderd goedgekeurd. 

5. Het jaarverslag van KBO Teylingen afdeling Voorhout wordt onveranderd goedgekeurd. 

6. Het financieel jaarverslag van de afdeling wordt onveranderd goedgekeurd. De overzichtelijke 

wijze van het presenteren van de jaarcijfers wordt door de aanwezige leden zeer gewaar-

deerd. 

7.  Namens de kascommissie voert Dhr. Rob Stoffels het woord. Hij prijst de prettige  

samenwerking met  onze penningmeester en namens de kascommissie wordt het bestuur 

décharge verleend voor het gevoerde beleid 

8. Rob is aftredend lid en de nieuwe voorzitter van de kascommissie wordt Hannie van 

Wieringen. Samen met Marfried Kortekaas vormt zij de nieuwe kascommissie. Als reservelid 

wordt Mevr. Jeanette Borst aangesteld. 

9. Dick Voerman is aftredend voorzitter en voor een nieuwe termijn beschikbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten. Er wordt een schriftelijke stemming gehouden over een nieuwe termijn als 

voorzitter.  

Er worden 80 stemmen uitgebracht: 64 voor, 13 tegen en 3 onthoudingen. Hierdoor blijft Dick 

de komende jaren voorzitter in een belangrijke periode van onze vereniging die moet leiden 

tot een algehele fusie van de 3 afdelingen.      

10. De contributie voor het komende jaar blijft ongewijzigd op € 25,00. 

11. Onze voorzitter Dick Voerman doet verslag van de stand van zaken binnen KBO Teylingen. Er 

wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van een algehele fusie van de 3 

afdelingen en het is de bedoeling dat die op 1 januari 2020 een feit is. Voor die tijd moet er 

nog veel gebeuren, denk hierbij aan de totstandkoming van één gezamenlijke nieuwsbrief, 

één website, het opstellen van de statuten van de nieuwe vereniging en vastleggen bij de 

notaris. Daarna het vaststellen van een bijzondere algemene ledenvergadering voor het 

oprichten van de nieuwe vereniging. Dit zal naar verwachting in november plaatsvinden. 

12. Mevr. Diny van der Slot vraagt waarom de voorzitter schriftelijk moet worden gekozen en de 

rest van de bestuursleden niet. Het antwoord luidt dat de voorzitter moet worden gekozen 

en de overige bestuursleden worden aangesteld. Mevr. Ems Raaymakers vraagt waar de 

klachten over de Regiotaxi naar toe moeten. Deze klachten moeten gemeld worden bij het 
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secretariaat waar ze besproken worden in het overleg over de Regiotaxi. Mevr. Azier vraagt 

wat de fusie ons eigenlijk heeft gebracht. Antwoord: Door middel van een grotere vereniging 

met veel meer leden hebben we ook de beschikking over een groter potentieel aan 

deskundige mensen die onze belangen kunnen behartigen bij de gemeente voor wat betreft 

de WMO, bijzondere bijstand en andere regelingen van de overheid. Ook worden we zo beter 

vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de Duin- en Bollenstreek van de KBO-PCOB en bij 

de provinciale KBO-PCOB. Op haar vraag of er meer activiteiten georganiseerd kunnen 

worden, zoals bijvoorbeeld een leeskring antwoordt Mevr. Trees Diemel dat er een leeskring 

is in de plaatselijke bibliotheken. 

     ******* 
 

Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Voorhout 
 
Datum: maandag 19 november 2019 

Aanwezige bestuursleden: Chris Zwetsloot, Corri van Wetten, Evert Hegnauer, Hans Boere en Wim 
van Kampen. 
Afwezig met kennisgeving: Netty Havenaar en Dick Voerman. Dick zal later in de vergadering nog 
een half uur aanwezig zijn.  
 
Na een welkomstwoord en opening door de voorzitter van deze vergadering Hans Boere geeft 
Hans de microfoon aan Evert die een PowerPointpresentatie geeft over de komende fusie die per 
1 januari gestalte moet krijgen. Evert geeft hierbij een toelichting op het fusievoorstel en we 
bespreken de nieuwe statuten. Tijdens de presentatie kunnen de aanwezige leden vragen stellen. 
De volgende vragen over de nieuwe vereniging worden gesteld: 
Anton Jirka: (verder te noemen AJ): Hoe gaat het verder met de nieuwsbrief? 
Antwoord: voorlopig blijven de drie afdelingen hun eigen nieuwsbrief maken met daarin een 
algemeen gedeelte, de agenda van de drie dorpen met hun activiteiten en een deel met nieuws 
en feitjes van de eigen afdeling.  
Vraag AJ: Gezien de financiële positie van de afzonderlijke afdelingen vraagt Anton hoe lang we 
nog subsidie van de gemeente zullen krijgen? 
Evert antwoordt dat we volgend jaar nog hetzelfde subsidiebedrag krijgen en daarna wordt de 
subsidie in 3 jaar afgebouwd naar 95% van het huidige subsidiebedrag. 
Maria Groenewegen: Waar worden de besluiten genomen? 
Antwoord: De besluiten worden genomen door het bestuur.  
Vraag: Uit hoeveel leden bestaat het bestuur?  
Antwoord: Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 leden. In de nieuwe situatie 
bij SeVeTe bestaat het bestuur uit 7 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een 
bestuurslid belangenbehartiging en drie vertegenwoordigers van de activiteitencommissie uit de 
drie dorpen. Deze 7 personen vormen het algemeen bestuur. De eerste 4 personen vormen het 
dagelijks bestuur. Belangrijke besluiten worden genomen door het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur neemt besluiten over lopende zaken. 
Vraag: Voor hoe lang worden de bestuursleden benoemd? 
Antwoord: de bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna 
telkens voor een nieuwe periode van 3 jaar herbenoemd worden als zij dat willen.  
Dinie van der Slot: Wie kiest het bestuur?  
Antwoord: Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen die door de algemene vergadering  
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worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een 
voorzitter, penningmeester en secretaris aan. 
André Bosman: Waar worden de Algemene Ledenvergaderingen in de toekomst de gehouden? 
Antwoord: Dat gebeurt afwisselend in de verschillende dorpen. 
Hierna krijgen de leden de gelegenheid vragen te stellen over de nieuwe statuten.  
Anton Jirka (verder te noemen AJ) : AJ meldt dat hij zich grondig heeft verdiept in de nieuwe 
statuten en heeft hierover de nodige vragen en opmerkingen. De afspraak is dat hij die op schrift 
stelt zodat deze zullen worden voorgelegd aan de notaris. 
Antwoord: Veel vragen betreffen onderwerpen die in het huishoudelijk document worden 
opgenomen. Deze wordt opgesteld nadat de akte van statutenwijziging is gepasseerd bij de 
notaris. Hieronder worden de door AJ gestelde vragen en antwoorden van de notaris weerge-
geven. Allereerst wordt een algemene opmerking door de notaris gegeven.  
Het advies is niet alles naar het huishoudelijk reglement (hierna te noemen HHR) te verplaatsen 
omdat het dan niet afdwingbaar is en minder sterk als statuten. Een HHR is niet voor dit soort 
grote dingen. Zekerzaken met betrekking tot contributie horen niet in het HHR, de hoogte wel die 
jaarlijks vastgesteld wordt, maar niet dat er een contributie is en dat je niet moet betalen enz. 
Daarbij stond alles ook bijna al in de huidige statuten. 
Met betrekking tot faillissement of surseance van een bestuurslid, dit staat echt bij elke 
vereniging, stichting of andere rechtspersoon. Als iemand zijn eigen bedrijf niet kan runnen of 
privé failliet gaat is het niet verstandig om diegene ook bestuurslid van een vereniging te laten 
zijn. Een bestuurslid moet toch aan bepaalde eisen voldoen om ook de continuïteit van een 
vereniging te kunnen garanderen. Het kan niet zo zijn dat iemand die zelf failliet is, beschikking 
heeft over de bankrekening van een vereniging. Met betrekking tot artikel 15 lid 4 staat er juist in 
dit artikel dat als er geen verklaring is van een accountant er een kascommissie benoemd moet 
worden.  
Vervolgens worden gestelde vragen c.q. opmerkingen beantwoord. 
Artikel 3 lid 2  
AJ :  het door bestuur bij te houden register waarin de namen en adressen van alle bestuursleden 
zijn opgenomen naar HHR.  
Antwoord: De vereniging hanteert hiervoor een apart document.  
Artikel 4   
AJ: dit artikel naar het HHR overbrengen en een dergelijk besluit bij meerderheid van stemmen. 
1. Ereleden van de vereniging zijn zij, die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd 

wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. 
 Een dergelijk besluit van de algemene vergadering behoeft een meerderheid van twee/derde 

van de geldig uitgebrachte stemmen. 
2. Ereleden betalen geen jaarlijkse bijdrage. 
Antwoord: dat komt in het huishoudelijk reglement. 
Artikel 5    
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met 

een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. 
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd.  
AJ stelt voor dit artikel in het HHR op te nemen en het minimumbijdrage te verwijderen. Het is 
toch niet bedoeling als iemand iets wil sponsoren, bv een bijdrage aan een kersfeest o.i.d., dat er 
eerst een ledenvergadering moet worden uitgeschreven? Een begunstiger kan ook een donateur 
zijn voor bv 10 euro, dan ook een Ledenvergadering? 
Antwoord: artikel 5 handhaven. Het is mogelijk de algemene ledenvergadering een minimum- 
bijdrage voor de donateurs vast te laten stellen. 
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Artikel 6   
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en begunstigers. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten  
AJ stelt voor dit artikel in het HHR op te nemen.  
Antwoord : klopt. 
Artikel 7   
a.  door de dood van het lid; 
b.  schriftelijke opzegging 
AJ: stelt voor dit artikel in het HHR op te nemen.  
Antwoord : klopt. 
Artikel 8   
1.  De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
AJ: verzoekt lid 1 op te nemen in het naar HHR.   
Antwoord: klopt. 
AJ : vraagt of dit ook voor een donateur geldt?   
Antwoord: Nee 
Artikel 9, lid 2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
AJ:  verzoekt opnemen in HHR met meer duidelijkheid over de bijzondere gevallen.  
Antwoord: ja 
Artikel 10  
3.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, 

behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel 
het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 
gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering meegedeeld. Een voordracht die is opgemaakt door leden moet vóór de aanvang 
van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

 AJ: wat wordt bedoeld met het aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 
van de stemmen? 

 Antwoord: Al zijn er totaal 2000 personen lid van seniorenvereniging Teylingen dan moet 10% 
in de 1ste ALV z’n stem uitbrengen. Dit is niet haalbaar. Dan wordt een 2de ALV georganiseerd 
als dan 50% van de aanwezige leden het eens met de voordracht dan is deze bindend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 
genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 
Opmerking AJ: Houdt dit in dat het bestuur een ingediend voordracht eerst in stemming kan 
brengen om vervolgens het bindend karakter te ontnemen?  

 Antwoord: Nee, dit betekent dat zowel het bestuur als 1/10 e van het aantal leden een 
voordracht kan doen. 

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keus. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
AJ: verzoekt leden 3, 4, 5 en 6 op te nemen in HHR. 
Antwoord: Ja 
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Artikel 11, lid 3, b door (aanvragen van) faillissement of door verlening van surseance van betaling 
of door toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; 
Opmerking AJ: 
3 b dit is niet alleen zeer onvriendelijk maar voor mijn gevoel ook discriminerend voor iemand die 

bv een eigenbedrijf heeft en een geweldig bestuurslid is, door omstandigheden failliet gaat zijn 
bestuurslidmaatschap kwijtraakt. Dit geldt ook voor surseance/ schuldsanering. Punt 3b slaat 
volgens mij nergens op dus kan vervallen. 

4. Het bestuurslidmaatschap van degene die het lidmaatschap uitoefent namens een rechts-
persoon of personenvennootschap eindigt voorts bij het eindigen van het lidmaatschap van die 
rechtspersoon of personenvennootschap. 

Antwoord: artikel 11, lid 4 als iemand bestuurslid is namens een rechtspersoon die lid is, komt dit 
bestuurslidmaatschap te vervallen als de rechtspersoon geen lid meer is. 
Artikel 12 , lid 1 Het bestuur wijst uit zijn midden de secretaris, de penningmeester en zo nodig 
een vicevoorzitter aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De voorzitter wordt 
in functie gekozen door schriftelijke stemming tijdens de ledenvergadering. 
Antwoord: Ja. 
Artikel 13  
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen 

de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een 
wettig bestuur. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

Opmerking AJ: leden 1, 2 en 3 naar HHR.     
Antwoord: Ja. 
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot 

het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register-
goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door 
de vereniging een beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:  
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van register-

goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet 

is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, maar met 

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
AJ vraagt: waar gaat artikel 13, lid 4 over?  
Antwoord: dit is beperking van de bevoegdheid van het bestuur, voor bepaalde grotere zaken, 
zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst of aankoop onroerend goed, moet eerste de  
ledenvergadering goedkeuring verlenen, anders mag het bestuur dit niet doen. 
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Opmerking AJ: artikel 14, lid 5e naar HHR graag duidelijkheid in gangbaar Nederlands. Is dit 
belangrijk voor onze vereniging?  
Antwoord: 5e Dit is het gebruikelijke notariële jargon in akten.  We hebben geen register-
goederen; tekst is standaard in statuten. 
Artikel 14  
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of derden om de 

vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. 
Vraag AJ; Het bestuur enz. en/of derden, kan dit ook een niet lid zijn?   
Antwoord: nee. 
Artikel 15  
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de hiervoor bedoelde stukken geen verklaring overlegd 

afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 
kan de algemene vergadering jaarlijks een commissie benoemen uit de leden van ten minste 
twee (2) personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van 
haar bevindingen uit. 

 AJ: In artikel 15, lid 4 wordt vermeld dat dit een registeraccountant moet zijn, heel duur! Stel 
alleen een kascommissie in van drie personen, waarvan één als reserve, mochten er echte pro-
blemen zijn dan kunnen zij alsnog tijdens de ledenvergadering een voorstel doen om de stuk-
ken door een onafhankelijke accountant te laten onderzoeken of gebruik maken van punt 5.  

 Antwoord: Nee, er staat dat er juist een commissie benoemd wordt en als er geen kas-
commissie is dan moet een accountant de stukken controleren. 
AJ: De leden 3,4,5,6 van dit artikel naar HHR. 
Antwoord: zeker. 

Artikel 16  
2  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van 

de daar bedoelde commissie; 
     b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken 
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen belasten met de leiding 
van de vergadering en het opstellen van notulen. 
Vraag AJ: lid 4: één/tiende gedeelte van de stemmen? Wat betekent dit? 

Vraag AJ is punt 4 nodig om op te nemen in de statuten of HHR? 
Antwoord: zie vorige vraag over 1/10e deel van de stemmen. 

Artikel 17  
3.  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) stem. Het bestuurslid dat geen 

lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
Opmerking AJ: Het bestuurslid dat geen lid is enz. Bestuursleden worden gekozen door de 
ledenvergadering, dan klopt deze tekst toch niet? 
Antwoord: zie hiervoor artikel 12. Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering, 
maar dat betekent niet dat een bestuurslid lid moet zijn van de vereniging. 

Artikel 19   
7. Alle stemmingen geschieden mondeling behalve bij stemming van de voorzitter, deze geschiedt  
schriftelijk.  
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Antwoord: zie artikel 12, lid 1. 
Vraag: door een lid wordt opgemerkt dat het beter zou zijn dat in de statuten alleen de volgende 
(verplichte) punten vermeld staan:  
1. De naam van de vereniging met vestigingsadres 
2. Het doel van de vereniging 
3. De manier van het bijeenroepen van de algemene vergadering 
4. De manier waarop het bestuur wordt benoemd of ontslagen 
5. Als de vereniging ontbonden wordt waar het batig saldo naar toe gaat of waarop dit tegen die 

tijd wordt beslist  
6. Verplichtingen van de leden of de manier waarop de verplichtingen worden vastgelegd. 
Alle overige zaken zoals: het doel kan men bereiken door, begunstigers, sponsors, aantal bestuurs-
leden, samenstelling bestuur en nog veel meer, kunnen naar het HHR.  Het HHR kan door de ver-
gadering zonder kosten gewijzigd worden de statuten niet. 
Antwoord: Om problemen te voorkomen in de toekomst is het juist verstandig om belangrijke 
zaken te regelen in de statuten. Zo moet er altijd een notaris meekijken voor de wijziging. Een 
huishoudelijk reglement is ter invulling van praktijksituatie. Het is niet altijd verstandig dat je 
zonder notaris zaken kan wijzigen omdat niet ieder bestuurslid of verenigingslid de gevolgen kan 
overzien. 
Daarbij zijn het ook geen zaken die ieder jaar gewijzigd moeten worden. 
Vervolgens geeft Evert Hegnauer, penningmeester, een presentatie over de nieuw op te richten 
vereniging.  Na het beantwoorden van de nodige vragen en de toezegging aan Anton Jirka dat zijn 
vragen en opmerkingen betreffende de statuten zullen worden meegenomen in een gesprek met 
de notaris neemt Dick Voerman het woord en legt aan de vergadering uit dat er nu nog geen 
definitieve besluitvorming over de fusie kan plaats vinden. In de statuten van Voorhout en 
Sassenheim staat dat tenminste 2/3 van de leden aanwezig moet zijn op de vergadering om een 
rechtsgeldig besluit te nemen. Dat is in deze plaatsen bij lange na niet gehaald. Weliswaar staat 
deze bepaling niet in de statuten van Warmond, maar we hebben ook de rechtsgeldige 
beslissingen nodig van Voorhout en Sassenheim. Daarom zal er in januari een nieuwe Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven waarbij een meerderheid van stemmen van 
50% +1 van de aanwezige leden voldoende is om tot een fusie te komen. De verwachting is dat dit 
ruimschoots zal worden gehaald want in de vergaderingen van Sassenheim was een overgrote 
meerderheid van de aanwezige leden voor de fusie. De Bijzondere Algemene Ledenvergadering is 
op 10 januari bij van der Valk met aansluitend een fusiefeest. 
 
Besloten is dat we ook in Voorhout een schriftelijke stemming houden zodat we de mening van 
de aanwezige leden kunnen peilen.  
De uitslag van deze schriftelijke stemming is als volgt: 
Aantal uitgebrachte stemmen 70 
Aantal stemmen voor: 66 
Aantal stemmen tegen: 1 
Aantal onthoudingen: 2 
Aantal blanco: 1 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
De middag wordt voortgezet met een gezellige bingo. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2019 
Seniorenvereniging Teylingen, afd. Warmond 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Hij geeft direct het woord 
aan Chris Zwetsloot, de coördinator van de activiteitencommissie van Warmond. 
Chris start met de aanwezigen te danken voor de belangstelling die hij heeft ondervonden tijdens 
de periode dat het met hem niet zo goed ging. Het gaat nu langzaam beter met hem. De ziekte 
waar hij mee te kampen vereist een herstelperiode van 2 à 3 jaar hetgeen ertoe zal leiden dat hij 
af en toe niet aanwezig zal zijn. Alle activiteiten gaan gewoon door. 
 
Het ledenaantal is het afgelopen jaar gegroeid en bedraagt thans 422 leden. Dit is gekomen door 
de mond-en-mond reclame gekomen en door overschrijving van KBO-leden uit Oegstgeest. We 
hopen dat dit het komend jaar door zal gaan.  
In 2018 zijn ons 5 leden ontvallen door overlijden. Hiervoor wordt een minuut stilte gehouden. 
Vervolgens wordt gemeld dat er een nieuw activiteitenprogramma voor 2019-2020 moet worden 
gemaakt waarbij ideeën van de leden welkom zijn. Mocht een idee ingezonden worden dan zal 
bekeken worden of dit inpasbaar en financieel haalbaar is. Mochten er nieuwe activiteiten 
aangemeld worden dan zal ook nagegaan moeten worden of er leden zijn die die activiteiten wil 
organiseren.  
Verder wordt er dit jaar nog een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Zie hiervoor onze 
nieuwsbrieven. 
In de agenda wordt na punt 5 het verslag van de kascommissie gevoegd. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er zijn afmeldingen van Lia Oostdam en Wim van Kampen, bestuursleden KBO Teylingen, en Cees 
van den Aardweg, lid, en Hans Koek, welke laatste lid is van de kascontrolecommissie.  
 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 13 maart 2018 
Het volgende punt op de agenda zijn de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 maart 
2018. Deze worden paginagewijs doorgenomen en vervolgens zonder op- en/of aanmerkingen 
goedgekeurd.  
 
4. Jaarverslag KBO Teylingen 2018 
De jaarverslagen 2018 van KBO Teylingen en KBO Warmond bestaan uit een secretarieel- en 
financieel deel. In het secretarieel deel wordt verslag gedaan van de activiteiten, informatie en 
informatiemiddagen van het afgelopen jaar. Deze wordt per pagina doorgenomen. Vervolgens 
wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag en de begroting 2019 van KBO 
Teylingen. Bij het financieel deel en de begroting 2019 van het jaarverslag is een onderverdeling 
gemaakt in bestuurskosten, de gezamenlijke dagtochten en -vakanties, zomeractiviteiten en de 
Dag van de Ouderen. Totaal waren de bestuurskosten €2000 welke worden verdeeld over de drie 
afdelingen: dat wil zeggen Sassenheim de grootste afdeling (€1000-), Voorhout de middelste 
€666,-), en Warmond de kleinste afdeling (€333). (verhouding 3 tot 2 tot 1).   
KBO Teylingen heeft over 2018 een positief resultaat van €1900.  
 
5. Jaarverslag KBO Warmond 2018 
Daarna wordt het secretarieel jaarverslag 2018 van KBO Warmond per pagina doorgelopen. Het 
financieel jaarverslag laat een iets andere opstelling zien dan voorgaande jaren. Nu zijn de 
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inkomsten en uitgaven per activiteit bij elkaar gezet zodat duidelijk is wat het resultaat per 
activiteit is. Vorig jaar  is afscheid genomen van de sloepentocht. De overgebleven middelen zijn 
gedoneerd aan een goed doel. Voor het jubileum was een bedrag gereserveerd van €2600.  Aan 
dit jubileum is €2000 uitgegeven hetgeen resteert €600. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een 
volgend jubileum. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van €2000.  
Op de vraag waarom de kerstviering een stuk goedkoper is uitgevallen dan was begroot wordt 
geantwoord dat de inkoop goedkoper is uitgevallen. 
Tot slot wordt nog een opmerking gemaakt over het afbouwen van de subsidies die de gemeente 
Teylingen aan het afbouwen zijn. 
De jaarverslagen van 2018 van KBO Teylingen en KBO Warmond worden zonder op- of aan-
merkingen goedgekeurd.  
 
6. Verslag Kascontrolecommissie  
Omdat Hans Koek om gezondheidsreden niet aanwezig is leest Ria Holst namens de kascommissie, 
bestaande uit Chris van Veen, Hans Koek en Ria van der Holst de verklaring van de kascommissie 
voor inzake de jaarrekening 2018. De kascommissie meldt dat alle stukken en bescheiden zijn 
gecontroleerd en goedgekeurd en verzoekt de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële administratie en het gevoerde beleid over de periode 2018. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019 
Omdat volgens de statuten Ria van der Holst aftredend is meldt de heer Gerben Dijkstra zich aan 
als reservelid van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat in 2019 uit Hans 
Koek, Chris van Veen en Gerben Dijkstra. 
 
8. Contributie 2020 
Hoewel de financiële afdracht aan KBO-PCOB volgend jaar wordt verhoogd heeft het bestuur, 
gezien de financiële positie, besloten de contributie voor 2020 niet te verhogen. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Sinds 1 september 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst van de drie seniorenafdelingen in 
de gemeente Teylingen. Deze overeenkomst is ontstaan doordat Warmond geen nieuwe 
bestuursleden kon vinden.  Er zijn voorbereidingen om tot een juridische fusie te komen. Dick 
Voerman is – tot volle tevredenheid - sinds 2015 voorzitter. Hij is volgens het rooster aftredend 
en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Alle 
aanwezige leden hebben hiervoor een stembriefje. Hij wordt unaniem herbenoemd voor een 
volgende periode van 4 jaar.  
 
10. Stand van zaken binnen KBO-Teylingen 
De voorzitter geeft een weergave van de stand van zaken van KBO Teylingen. Het is al bijna vijf 
jaar geleden dat met de drie afdelingen is afgesproken om te komen tot een algehele fusie. Hiertoe 
hebben we in januari 2019 een zogenaamde “Heidag” gehouden waarbij gekeken is naar het 
huidige samenwerkingsverband, waar we heen willen en hoe we verder gaan. De uitkomst was 
dat gestreefd wordt naar één juridische vereniging met één bestuur en één financiële 
administratie voor elke lokale afdeling, De drie afdelingen vallen al vijf jaar onder een secretariaat 
en een ledenadministratie. Elke afdeling heeft zijn eigen activiteitenprogramma met de daarbij 
behorende begroting en er zijn activiteiten die door KBO Teylingen wordt georganiseerd, zoals de 
zomeractiviteiten, de vakanties en kerstreizen en de activiteiten rondom de belangenbehartiging, 
Een duidelijke plaats van onze ouderenadviseurs, belastinginvullers en bezorgers van de 
magazines/nieuwsbrieven moet gewaarborgd blijven. Elke nieuwsbrief krijgt hetzelfde 
openingswoord en een algemeen deel waaronder de belangenbehartiging en eventueel de 
gezamenlijke activiteiten. Verder wordt de nieuwsbrief aangevuld met de activiteiten van elke 
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afdelingen afzonderlijk. Elk lid van een afdeling kan meedoen aan alle activiteiten binnen onze 
organisatie. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten te denken van aan kerstviering en 
dagtochten de plaatselijke leden voorgang hebben. Maar hoe gaan we verder. We hebben een 
droom. Een droom om in november bij u terug te komen met een voorstel om te komen tot die 
ene juridische seniorenvereniging Teylingen. Daarvoor is nodig dat het bestuur de komende 
maanden hard aan het werk moet om u de fusie in november voor te kunnen leggen en daarvoor 
maken wij in de komende bestuursvergadering een actieplan. Vanuit dat plan werken we toe 
naar een fusievoorstel. Het streven is de eerste opzet van het fusieplan in september voor te 
leggen aan de activiteitencommissies, ouderenadviseurs en belastinginvullers.  
Tot slot: ik heb beloofd terug te komen op de naam “Seniorenvereniging Teylingen”. Op het 
moment  dat de Unie KBO-PCOB hun naam veranderde in seniorenorganisatie heeft het mij aan 
het denken gezet. Waarom? Het begrip ouderenbond zet geen zoden meer aan de dijk. Enerzijds 
zijn ouderen senioren geworden en zijn er veel meer andersdenkenden lid geworden. Anderzijds 
heeft de jongere senior niets meer met het woord ouderenbond, laat staan dat ze lid willen 
worden. Ze denken nog steeds dat het een club is van kletsen, kienen en kaarten. In de loop van 
de geschiedenis is er een duidelijk accentverschuiving van activiteiten naar belangenbehartiging 
gekomen, zonder daarmee de activiteiten in de afdelingen te kort te doen. Uit de nieuwsbrieven 
kunt u ervaren dat uw vereniging heel veel aandacht schenkt aan de lokale en de regionale 
belangenbehartiging.  
Binnen de gemeente Teylingen is uw vereniging vertegenwoordigd in de verschillende belangen-
verenigingen: denk aan WMO en sinds kort het Zorgpact en de Alliance. Bovendien is bekend dat 
de politiek ook in u is geïnteresseerd.  
We hopen samen met allen die actief zijn binnen de vereniging te komen tot een bloeiende 
organisatie en wel zo’n organisatie dat die aantrekkelijk wordt voor de jongere senior. Dat 
betekent dat we aandacht moeten schenken aan de vijf speerpunten: wonen/zorg/welzijn, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. We kijken naar de toekomst. 
 
11. Rondvraag 
Bij de rondvraag wordt op de vraag of de sloepentocht terugkomt geantwoord dat van Jan 
Haasnoot  is vernomen dat dit jaar een sloepentocht georganiseerd gaat worden in afgeslankte 
vorm en dat hiervoor de financiën zijn. Onze vereniging heeft daar geen betrokkenheid meer bij. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng 
 een sluit de vergadering. 
De middag wordt voortgezet met een gezellige bingo. 

 

****** 
 

Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
Seniorenvereniging Teylingen, afd. Warmond 

 
Datum: dinsdag 20 november 2019 
Aanwezige bestuursleden: Dick Voerman. Chris Zwetsloot, Corri van Wetten, Evert Hegnauer, 
Hans Boere en Wim van Kampen. 
Afwezig met kennisgeving: Netty Havenaar.  
 
Na een welkomstwoord en opening door de voorzitter van deze vergadering Chris Zwetsloot geeft  
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Chris de microfoon aan Evert die een PowerPointpresentatie geeft over de komende fusie die per 
1 januari gestalte moet krijgen. Evert geeft hierbij een toelichting op het fusievoorstel en we 
bespreken de nieuwe statuten. Tijdens de presentatie kunnen de aanwezige leden vragen stellen. 
Gijs Vergeer vraagt of we na de fusie en ondanks de naamwijziging onder de landelijk 
overkoepelende organisatie blijven vallen. Het antwoord hierop is ja. We blijven aangesloten bij 
de landelijke KBO/PCOB. De afdracht per lid volgend jaar is €16,50.  
Henny Langenberg vraagt wat in stukken van de notaris wordt bedoeld met de verdwijnende 
rechtspersoon. Hiermee worden bedoeld de drie afzonderlijke verenigingen in de dorpen die 
ophouden te bestaan. 
Kees van den Aardweg vraagt of de ereleden van de verenigingen ook in de nieuwe vereniging 
erelid blijven. Dick Voerman antwoord hierop dat dit inderdaad het geval is. 
Gijs Vergeer heeft in de nieuwe statuten gelezen dat men lid van de vereniging kan worden vanaf 
de leeftijd van 50 jaar en vraagt zich af of dit in de tegenwoordige tijd nog wel ouderen genoemd 
kunnen worden en of dit niet erg jong is voor een seniorenvereniging. 
Het antwoord hierop is dat dit bij de huidige verenigingen ook al het geval is en dat dit in de nieuwe 
statuten van Seniorenvereniging Teylingen niet zal worden veranderd. 
Na de uitstekende presentatie van Evert neemt Dick Voerman het woord en legt aan de 
vergadering uit dat er nu nog geen definitieve besluitvorming over de fusie kan plaats vinden. In 
de statuten van Voorhout en Sassenheim staat dat tenminste 2/3 van de leden aanwezig moet zijn 
op de vergadering om een rechtsgeldig besluit te nemen. Dat is in deze plaatsen bij lange na niet 
gehaald. Weliswaar staat deze bepaling niet in de statuten van Warmond, maar we hebben ook 
de rechtsgeldige beslissingen nodig van Voorhout en Sassenheim. Daarom zal er in januari een 
nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven waarbij een meerderheid 
van stemmen van 50% +1 van de aanwezige leden voldoende is om tot een fusie te komen. De 
verwachting is dat dit ruimschoots zal worden gehaald want in de vergaderingen van Voorhout en 
Sassenheim was een overgrote meerderheid van de aanwezige leden voor de fusie. Ook hier in 
Warmond wordt een schriftelijke stemming gehouden om te peilen hoe de aanwezige leden 
denken over de op handen zijnde fusie. 
De uitslag is: 28 stemmen voor 
                         6 email-stemmen voor 
                        Er zijn geen tegenstemmen. 
Na de stemming vraagt Kees van den Aardweg, oud-voorzitter van de WBO, het woord en dankt 
het huidige bestuur voor hun inspanningen om te komen tot één seniorenvereniging binnen de 
gemeente Teylingen en zodoende ook binnen Warmond activiteiten voor senioren te kunnen 
blijven organiseren. 
De Bijzondere Algemene Ledenvergadering is op 10 januari bij van der Valk met aansluitend een 
fusie feest. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. De middag wordt voortgezet met een gezellige bingo. 
 
 

****** 
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JAARVERSLAG 2019 SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 

 

1. INLEIDING 
Als gevolg van de vergaande samenwerking van de afdelingen van Seniorenvereniging 
Teylingen is dit jaar besloten een jaarverslag voor te leggen aan de leden van de drie 
afdelingen waarin een samenvattend overzicht zal worden gegeven van de activiteiten 
gedurende het afgelopen jaar, met daarbij een verantwoording van de financiële middelen.  
Met ongeveer 2100 leden is Seniorenvereniging Teylingen een grote vereniging in de 
gemeente Teylingen van en voor senioren. 
 
Het jaar 2019 is voor het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen een druk jaar geweest. 
Met name de voorbereidingen om tot een fusie van de drie afdelingen Sassenheim, Voorhout 
en Warmond tot een Seniorenvereniging Teylingen te komen. Het doel hiervan is een krachtig 
bestuur te vormen die de belangenbehartiging van de senioren in Teylingen hoog in het 
vaandel heeft. Vooruitlopend op de fusie is reeds in februari 2019 de naam “Senioren-
vereniging Teylingen” ingevoerd. Zodra de fusie heeft plaatsgevonden zal deze naam juridisch 
worden vastgelegd in de statuten. Het streven is in 2020 tot een volledige fusie van de drie 
afdelingen te komen. 
 

Naast de voorbereiding van de fusie heeft het bestuur veel aandacht geschonken aan de 
belangenbehartiging zijnde een belangrijk speerpunt van onze organisatie, vooral daar waar 
het gaat over belangen die alle senioren van Teylingen aangaan. Zo zijn in het afgelopen jaar 
een aantal nieuwe initiatieven verder uitgewerkt zijnde een intensivering van de 
samenwerking met Welzijn Teylingen. 
 
In Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen wordt ingezet op onafhankelijke cliëntonder-
steuning via een netwerk van Meedenkers. Er is een eerste groep van meedenkers gevormd 
die binnenkort van start gaan in een netwerk. Hier zitten zowel vrijwilligers als professionals 
in. De meedenker legt contact met inwoners, staat naast de inwoners en kan verwijzen naar 
voorzieningen van organisaties in de buurt. In het grote aanbod gaat de meedenker samen 
met de inwoner op zoek naar de oplossing die het beste bij de wensen en mogelijkheden van 
de inwoner past. 
Afgelopen oktober heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaats gevonden over dit netwerk. 
Seniorenvereniging Teylingen overweegt deel te gaan uitmaken van dit netwerk. Een 
meedenker vanuit onze vereniging kan vervolgens onze leden en desgewenst ook andere 
inwoners ondersteunen bij vragen rondom de vijf speerpunten van onze seniorenvereniging. 
Zie onze doelstelling.  
 

In hoofdstukken 2 en 3 van dit verslag vindt u de beschrijving van de doelstelling en de 
organisatie van Seniorenvereniging Teylingen. In hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt informatie 
gegeven over de belangenbehartiging, de gezamenlijke activiteiten en de algemene zaken. De 
financiële verslagen de begrotingen 2020 van Seniorenvereniging Teylingen en de drie 
afzonderlijke afdelingen vindt u vanaf pag. 16. 
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2.  DOELSTELLING  
Seniorenvereniging Teylingen staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 50-plussers, 
dat wil zeggen: meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg/ 
welzijn, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. In de afgelopen jaren was het 
grootste deel van de uitvoering van het beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. 
Overheveling van overheidstaken naar Gemeenten en Regio maakte de noodzaak van het 
oppakken van lokale belangenbehartiging echter urgent. Hiertoe voert de vereniging een 
actief beleid. Het aanbieden van activiteiten blijft onverminderd belangrijk voor onze leden. 
De plaatselijke afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele leden en 
waar leden gebruik kunnen maken van diverse activiteiten. Daarnaast worden activiteiten 
voor de drie afdelingen gezamenlijk georganiseerd. 
Seniorenvereniging Teylingen is aangesloten bij de KBO-PCOB, respectievelijk KBO Zuid-
Holland.  
 

3. ORGANISATIE  
3.1 De bestuurssamenstelling in 2019 was als volgt: 
Het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen, waaronder vallen de afdelingen Sassenheim, 
Voorhout  
en Warmond, wordt vanaf 1 april 2018 gevormd door de volgende personen:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Hans Boere, vicevoorzitter 
• Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur  
• Huub Cloosterman, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd (interim) t/m 

15 juli 2019.  
• Jan van Bakel, belangenbehartiging en Adviesplatform WMO en Jeugd met ingang van 

15 juli 2019.   
•    Evert Hegnauer, penningmeester 
• Wim van Kampen, 2e secretaris 
• Corri van Wetten, bestuurslid 
• Chris Zwetsloot, bestuurslid 
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen in maart 2019 werd Dick Voerman 
als voorzitter herkozen. 
 

3.2 Werkgroepen  
a.    werkgroepen belangenbehartiging Teylingen en Regio Duin & 

Bollenstreek 
Leden werkgroep: Netty Havenaar, Jan van Bakel, Hennie 
Langenberg, Dick Voerman. 

b.    werkgroep gezamenlijke (zomer)activiteiten 
      Leden werkgroep: Hans Boere, Netty Havenaar, Dick Voerman, 

Chris Zwetsloot 
 

3.3 Algemene Ledenvergaderingen   
In maart 2019 heeft bij elke afdeling een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hierbij 
werden het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 gepresenteerd en goedgekeurd.  
In november 2019 vond in alle drie de afdelingen een buitengewone algemene ledenvergade- 
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ring plaats waar het fusievoorstel van de drie afdelingen tot een vereniging Senioren-
vereniging Teylingen aan de leden is voorgelegd. Het bestuur heeft van alle drie verenigingen 
de fiat gekregen door te gaan met de voorbereiding voor een algehele juridische fusie. Echter 
tijdens deze vergaderingen was niet het aantal statutair twee/derde deel van het aantal leden 
per afdeling aanwezig zodat een 2de buitengewone algemene ledenvergadering noodzakelijk 
is om tot een formeel besluit te komen over een fusie. Bij deze vergadering beslist, zoals 
vastgelegd in de statuten van de afdelingen, het grootste stemmenaantal van de aanwezige 
leden. Deze vergadering vindt plaats op 10 januari 2020. 
 

3.4 Verdere Overlegvormen 
Er zijn twee soorten van vergaderingen, interne en externe. De vergaderingen waarbij een 
delegatie van het bestuur en/of iemand van de vrijwilligers van Seniorenvereniging Teylingen 
aanwezig waren. 
Vergaderingen intern: 

• Maandelijks de bestuursvergadering (12x) waarvan drie vergaderingen met een van  
de plaatselijke activiteitencommissies. 

• De algemene- en buitengewone ledenvergaderingen (6x). 

• Overleg bestuurlijke activiteitencommissie (6x). 

• Overleg activiteitencommissies afdelingen (Sassenheim 2x per jaar, Voorhout en  
Warmond maandelijks) 

• De bijeenkomsten met alle contactpersonen/bezorgers (2x Sassenheim). 
Vergaderingen extern: 

• Vergaderingen met Welzijn Teylingen (3 keer). 

• Bijeenkomst belastinginvullers en ouderenadviseurs met Welzijn Teylingen(1x). 

• Bijeenkomsten OA’s (1x). 

• Bijscholing belastinginvullers (1x). 

• Vergaderingen: werkgroep Belangenbehartiging Regio Duin- en Bollenstreek. 
 (6 keer). 

• Vergaderingen KBO Zuid-Holland (2x). 

• Vergaderingen Adviesplatform Sociaal Domein Teylingen. Het Platform adviseert het 
college van Burgemeester & Wethouders over beleid en uitvoering van de WMO en 
Jeugdwet. 

• Vergaderingen project onafhankelijke cliëntondersteuning om een bijdrage te leveren 
aan de voorgenomen opzet van een netwerk van meedenkers. Onze inzet was mede 
gericht om te onderzoeken of en zo ja, hoe onze ouderenadviseurs als meedenker voor 
inwoners van de gemeente Teylingen in het op te richten Meedenkers-netwerk in de 
gemeente Teylingen kunnen worden ingezet. 

• Integrale toegang waar de inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen over de vijf 
speerpunten: wonen/zorg/ welzijn, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. 

• Overleg Lokale Alliantie Teylingen inzake financieel misbruik van senioren (2x). 

• Vergaderingen Zorgpact: stuurgroep en uitvoeringsgroep: doel zorgen dat oudere 
inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (3x). 

• Bijeenkomst Laaggeletterdheid en Armoede. Het bestrijden en voorkomen van laag-

geletterdheid (1x). 

• Overleg met de gemeente Teylingen/politieke partijen (3x). 

• Vergadering over voorbereiding concessie Zuid-Holland Noord (vervoer 1x). 
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• Vergaderingen de Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland. Hier worden o.a. richt-
lijnen, problemen en oplossingen voor de gebruikers van de regiotaxi besproken.  (2x).  

• Vergaderingen Stichting Exploitatiebeheer Onderdak (3 x). 
• Vergaderingen Stichting Trefpunt Warmond (2x). 

 

4.   BELANGENBEHARTIGING 
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van Seniorenvereniging Teylingen en vindt plaats 
op de terreinen: wonen/zorg/welzijn, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. In dit 
kader worden jaarlijks voor alle senioren in Teylingen een aantal informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. 
De belangenbehartiging wordt medebepaald door het project “Samen voor lokale 
Belangenbehartiging”. Dit project is in 2015 van start gegaan binnen de regio Duin- en Bollen-
streek in opdracht van de Unie KBO, met als doelstelling te onderzoeken of en waar er 
meerwaarde ligt in het samenwerken. Om dit te bereiken worden contacten gelegd en wordt 
samengewerkt met verschillende lokale organisaties, met KBO Zuid-Holland en de KBO-
afdelingen in de Regio Duin- en Bollenstreek.  
In het kader van de belangenbehartiging ondersteunen de belastinginvullers en ouderen-
adviseurs direct de leden van KBO Teylingen en ook niet-leden. Daarnaast zijn een aantal voor 
iedereen toegankelijke informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

 
4.1 Belastinginvullers 
Bij Seniorenvereniging Teylingen zijn 7 belastinginvullers (Huba’s genoemd) werkzaam. In 
2019 zijn 420 leden geholpen bij hun jaarlijkse belastingaangiften. Ook zijn daarbij vele vragen 
op het gebied van zorg, wonen etc. beantwoord of is doorverwezen naar de hiervoor bedoelde 
instanties.  
Jaarlijks worden Huba’s bijgeschoold en daardoor zijn ze op de hoogte van de veranderingen 
in de regelgeving op dit gebied. 
 
De belastinginvullers zijn: 

- Bert van den Nouwland,  Sassenheim  tel. 0252-864572 
coördinator belastinginvullers 

- Martin Bergman  Sassenheim tel. 0252-214942 
- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272  
- Hans van Dam Sassenheim tel. 0252-212313 
- Evert Hegnauer Voorhout tel. 0252-221228  
- Otto Knottnerus Warmond tel. 071-3010635 
 

4.2 Ouderenadviseurs  
In regio-verband zijn in 2019 vier vrijwillige ouderenadviseurs (OA’s) opgeleid. De opleiding is 
breed van opzet en gaat over onderwerpen zoals wet- en regelgeving (WMO), gespreks-
technieken en informatie over de sociale kaart. De OA’s zijn breed inzetbaar om bij alle 
senioren in de gemeente huisbezoeken af te leggen. Ook zijn er inmiddels nascholingsdagen 
geweest. Op deze manier kunnen senioren via verschillende wegen hun vraag om hulp of 
ondersteuning stellen. Deze ondersteuning is erop gericht dat senioren zo lang mogelijk  
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”  
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De ouderenadviseurs (OA’s) hebben ter ondersteuning een aantal gesprekken gevoerd met 
leden. De OA is een vrijwilliger, die op verzoek van de leden meedenkt, ondersteunt, 
bemiddelt of adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen welzijn, zorg, 
wonen, veiligheid, vervoer en financiën.   
Mocht u behoefte hebben aan de een of andere wijze van hulp, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 06 18184053. 
 
De ouderenadviseurs: 

-  Henny Langenberg Warmond tel. 071-3010895 
coördinator ouderenadviseurs 

- Henk Brouwer Sassenheim tel. 0252-231087 
- Huub Cloosterman Voorhout tel. 0252-221272  
- Els de Haas Warmond tel. 071-3011618 
- Bert van den Nouwland Sassenheim tel. 0252-864572 
- Dick Voerman Sassenheim tel. 06-480858 88 
- Joke Vos Sassenheim tel. 0252-213627 

 

4.3 Samenwerking met Welzijn Teylingen 
Seniorenvereniging Teylingen en Welzijn Teylingen werken al jarenlang nauw samen. In 2019 
is die samenwerking geïntensiveerd door de inzet van onze ouderenadviseurs bij de 
dienstverlening door Welzijn Teylingen aan inwoners van de gemeente Teylingen.  
Welzijn Teylingen organiseert regelmatig bijeenkomsten om de kennis van de OA’s over zijn 
aanbod op peil te houden. De ouderenadviseurs kunnen bij intakegesprekken op verzoek van 
Welzijn Teylingen worden ingezet bij hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over zorgverlening, 
het verkrijgen van hulpmiddelen, wonen- en woningaanpassingen, financiële regelingen en 
subsidies, administratieve zaken, vervoer en tijdsbesteding. Tijdens een huisbezoek signaleert 
de adviseur wat iemand nodig heeft bijv. een gesprek met een mantelzorgadviseur of een 
dienst van Welzijn Thuis zoals Automaatje. Die signalen worden vervolgens doorgegeven aan 
de welzijnsorganisatie.  
De samenwerking biedt voordelen voor alle partijen. De communicatielijnen zijn korter, 
mensen krijgen de persoonlijke aandacht die ze wensen. Bovendien kan er sneller hulp of 
ondersteuning ingezet worden. De vrijwillige ouderenadviseurs zijn voor de organisatie de 
ogen en de oren. Joke Vos, een van onze ouderenadviseurs vertelt: “Omdat we nu meer weten 
over wat Welzijn Teylingen te bieden heeft, kunnen we senioren beter adviseren. Als 
vrijwilliger hebben wij daarnaast de tijd om mensen meer persoonlijke aandacht te geven. 
Senioren vinden dat heel waardevol”. 
Dit jaar is gestart met de pilot Binnenboord. Dit project is bedoeld om mensen zo lang 
mogelijk bij hun vaste activiteit of vereniging te houden. Ook als de fysieke of geestelijke 
gezondheid achteruitgaat. Het gaat erom mensen zo lang mogelijk te blijven betrekken bij 
activiteiten, maar dan aangepast aan hun niveau of gezondheid. Soms moet je een alternatief 
bieden als het echt niet meer gaat. Zoals laatst bij een mevrouw die per se wilde bridgen, maar 
bij wie het geheugen dat niet meer toeliet. De toename van het aantal mensen met dementie, 
vraagt om creatieve oplossingen. 
Ook om deze reden blijven de organisaties Welzijn Teylingen en Seniorenvereniging Teylingen 
in overleg om de samenwerking verder te intensiveren in hun streven de zelfredzaamheid van 
de inwoner te ondersteunen dan wel te versterken.  
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4.4 Informatiemiddagen 2019 
In het kader van de collectieve belangenbehartiging zijn er binnen de drie afdelingen van  
Seniorenvereniging Teylingen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten  
zijn voor alle senioren toegankelijk. Het betreft: 
 
Afd. Sassenheim 
1. Bijeenkomst: op 23 september een presentatie van Oorwerk Sassenheim, de specialist op 

het gebied van horen en Zorg & Zekerheid over vergoedingen zorgverzekering. 
2. Bijeenkomst: op 25 november een presentatie door Welzijn Teylingen inzake diensten/ 

services die ze aanbieden en TotalCareStore, gevestigd te Sassenheim inzake diverse hulp-
middelen om mobiel te blijven. 

Afd. Voorhout 
1. Op 19 februari 2019 een themamiddag over wonen door woonorganisatie Stek. 
2.  Op 23 april 2019 een themamiddag over financieel misbruik van ouderen door notaris 

Heemskerk. 
Afd. Warmond 

1. Op 20 maart 2019: een themamiddag over financieel misbruik van ouderen door 
notaris Heemskerk. 

 

5. ACTIVITEITEN 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een overkoepelende gezamenlijke activiteitencommissie 
en elke afdeling heeft een eigen activiteitencommissie. De gezamenlijke activiteitencommissie 
organiseert gezamenlijke activiteiten en op afdelingsniveau worden de plaatselijke activi-
teiten georganiseerd. De doelstelling is het organiseren en aanbieden van culturele en sociale 
activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek. De activiteitencommissies kunnen over het 
jaar 2019 terugkijken op een geslaagd seizoen. Zowel de informatieve bijeenkomsten als de 
activiteiten werden redelijk tot zeer goed bezocht.  
 

5.1  Activiteiten Seniorenvereniging Teylingen  
De gezamenlijke activiteitencommissie, bestaande uit bestuursleden van Sassenheim, 
Voorhout en Warmond, wordt gevormd door: 
Hans Boere tel: 0252-213715 
Netty Havenaar tel. 06-18184053 
Dick Voerman tel. 06-48085888 
Chris Zwetsloot tel. 071-8889544 
 
De commissie heeft In 2019 een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd: 

• Gezamenlijke vakantieweek 
Van 1 juli t/m 8 juli 2019 vond de 8-daagse gezamenlijke vakantieweek naar Stadtkyll in de 
Vulkaan Eifel in Duitsland plaats. Ook dit jaar weer onder begeleiding van Bep Donkerlo en 
Dick Voerman. 
Aantal deelnemers: 57  

• Zomeractiviteiten 
Ook dit jaar is een zomerprogramma voor de leden in de gemeente Teylingen georgani-
seerd. Er werden verspreid over een periode van twee maanden veertien activiteiten 
aangeboden. Het doel van de zomeractiviteiten is senioren gedurende de zomerperiode als 
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activiteiten op “een laag pitje staan” de gelegenheid te bieden elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten.  
De programmaonderdelen waren: fietstochten (3x), bezoek aan Beeld en Geluid (1x), een 
wandeling met gids in Delft (1x), met paard en wagen door de duinen (3x), jeu de boules 
(1x), vaartocht met het antieke salonbootje Heere Schouten (2x), dagtocht Westlandse 
Druif met rondvaart (1x), dagtocht naar het historische stadje Elburg met een vaartocht op 
het Veluwemeer meer en als afsluiting een gezellige barbecue in de Oude Tol Partycentre.  
Totaal aantal inschrijvingen: 402 
Ideeën voor zomeractiviteiten zijn welkom. 

• Modeshow 
Op 25 maart en 3 september 2019 vond de Lady’s Day met modeshow plaats bij Van der 
Klooster Mode in Boskoop. 
Totaal aantal deelnemers: 99  

• Terugkommiddag voor deelnemers vakantieweek 2019. Tijdens deze middag werd als her-
innering het boekje vakantieverslag 2019 waaronder fotoverslag van deze vakantieweek 
aan de deelnemers uitgereikt. 
Aantal deelnemers: 32 

• Viering Nationale Dag van de Ouderen 
Op 27 september 2019 is de Dag van De Ouderen met een gezellig optreden van Franje met  
de ‘Musical Parade!’ voor alle senioren in de gemeente Teylingen georganiseerd in Hotel 
Van der Valk te Sassenheim. Vanuit de drie kernen was busvervoer geregeld. Deze dag kon 
worden gerealiseerd met financiële ondersteuning van de gemeente Teylingen. 
Totaal aantal deelnemers: 250 

• 3-daagse Kerstreis 10 t/m 12 december 2019 
Onder begeleiding van Dick Voerman is een 3-daagse kerstreis georganiseerd naar hotel 
Lantscroon gelegen in het centrum van het levendige grensstadje ‘s Heerenberg met 
bezoek aan de gezellige Bergweihnachtsmarkt in Alpenstijl en de sprookjesachtige Wichtel-
markt in Oberhausen. Het afsluitend diner vond plaats in Montfoort. 
Aantal deelnemer: 27 

• Dagtocht 2de Kerstdag 
Dit jaar werd een gezamenlijke dagtocht met kerstdiner georganiseerd voor alle leden in  
Teylingen. De dagtocht was naar Montfort en omgeving. 
Totaal aantal deelnemers: 50 

 
5.2 Activiteiten afdeling Sassenheim 
De activiteitencommissie was in 2019 als volgt: 
Netty Havenaar tel. 06-18184053 
Jos Jonkman tel. 0252-216168 
Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Annelies Veltman tel. 0252-220488 
Dick Voerman tel. 06-48085888 
Hans Wilson tel. 0252-348458 
Harry Witteman tel. 0252-215725 
Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
In 2019 is er een aantal bijeenkomsten/vieringen en een aantal periodiek terugkerende activi-
teiten georganiseerd door de activiteitencommissie. 
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De belangrijke bijeenkomsten/vieringen: 

• Nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2019 met optreden van het duo La Donna Mobile. 
Aantal deelnemers: 65 

• Voorjaarsdagtocht op 19 maart 2019 naar Chocolaterie Noppen in Ridderkerk en Klompen-

makerij Den Dekker in Dussen. 

Aantal deelnemers: 38 

• Voorjaarsdiner op 9 april 2019  in de Oude Tol Partycentre. 
Aantal deelnemers: 83 

• Sluiting seizoen op 28 mei 2019 met optreden van de Golden Oldies Duo in de Oude Tol 
Partycentre. 
Aantal deelnemers: 97 

• Opening seizoen op 3 september 2019 met optreden van Peter & Anja, bekend onder de 
naam The Dutch Vocals uit Volendam. 
Aantal deelnemers: 71 

• Najaarsdagtocht op 1 oktober 2019 langs de rivier de IJssel met zijn typische dijkhuisjes, 
graslanden en prachtige landgoederen gemaakt. De gids vertelde alle wetenswaardigheden 
over de IJsselvallei. Na het diner werd een bezoek gebracht aan het Oranjemuseum in 
Diepenheim.  
Aantal deelnemers: 40 

• Najaarsdiner op 9 oktober 2019 in de Oude Tol Partycentre. 
Aantal deelnemers: 75 

• Kerstviering op 20 december met brunch en optreden van het koor “Bolle Mina’s” in de 
Oude tol Partycentre. 
Aantal deelnemers: 106 

 
Periodiek terugkerende activiteiten 

• Bingo: negen bingomiddagen onder leiding van waaronder de kerst- en paasbingo met 

loterij. 

• Bloemschikken: In de 1ste helft van 2019 werd onder leiding van Gerda de Groot drie keer 

een middag bloemschikken w.o. een paasstuk georganiseerd. In de 2de helft van 2019 werd 

onder leiding van Marleen Straathof eveneens drie keer een middag bloemschikken w.o. 

een kerststuk georganiseerd.  

• Bowlen: maandelijks vindt de competitie bowlen plaats bij de Oude Tol Partycentre. Na 
afloop van de laatste bowlingmiddag wordt onder het genot van een drankje de eindstand 
bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt. Met een etentje bij “Op Eigen Wijze” 
werd het bowlingseizoen 2018-2019 officieel afgesloten.  
Uitslag: 1e prijs en wisselbeker: Rob Batelaan 2582 punten; 2e prijs: Mieke Bedijn 2412 
punten; 3e prijs: Bets Kuhn 2238 punten. 

• Bridgen: elke donderdagmiddag, behalve tijdens de zomerstop, is er gebridged. 

• Filmmiddagen: maandelijks wordt, behalve tijdens de zomerstop, filmmiddagen op de 

maandagmiddag georganiseerd. Aan deze middagen kunnen alle senioren in de gemeente 

Teylingen deelnemen. 

• Fotografie: in de eerste helft van 2019 vonden zes bijeenkomsten plaats. Deze activiteit is 

eind juni gestopt. 

• Hobbyclub: vindt elke 1e en 3e week van de maand plaats. Tijdens deze middagen zijn onder 
genot van koffie en een praatje verschillende handwerken gemaakt. 
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• iPad Café: in het voor- en najaar is weer een aantal bijeenkomsten voor iPad-gebruikers 
georganiseerd. Ook is er in het najaar een aantal bijeenkomsten voor tabletgebruikers 
georganiseerd. De iPad- en tablet-bijeenkomsten in het najaar zijn geannuleerd als gevolg 
van onvoldoende inschrijvingen. 

• Klaverjassen: elke donderdagmiddag wordt er geklaverjast, behalve tijdens de zomerstop, 
is er gebridged. Er wordt volgens het Rotterdams systeem gespeeld.   

• Leesclub: elke maand vindt onder leiding van Janneko Peen de leesclub plaats. In elke 
bijeenkomst vindt een boekbespreking van een gelezen boek plaats en wordt in onderling 
overleg een boek gekozen dat voor de volgende bijeenkomst gelezen wordt.  

• Wandelen: Om de 14 dagen wordt er op woensdagmiddagen onder leiding van Theo 
Witteman door de groep “Stap Mee” gewandeld vanuit het park Rusthoff of een ander 
vertrekpunt in buurt van Sassenheim. De wandelingen zijn ca. 5 km lang. In het verslagjaar  
liepen er gemiddeld 25 personen per wandeling mee. 

 
5.3  Activiteiten afdeling Voorhout 
De samenstelling van de activiteitencommissie was in 2019 als volgt: 
Hans Boere, voorzitter activiteitencommissie tel: 0252-213715 
Trees van den Berg tel: 0252-214570 
Cees Floor tel: 0252-214827 
Jan Bol tel: 0252-214972 
Wim van Kampen tel: 0252-214992 
 
In 2019 is een aantal bijeenkomsten/vieringen en periodiek terugkerende activiteiten georga-
niseerd door de activiteitencommissie. 
 
De belangrijke bijeenkomsten/vieringen: 

• Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019. 

• Diner op 29 februari en 7 maart 2019 in het restaurant “De Garde” van de KTS.  
Aantal deelnemers: 60  

• Klaverjassen met Carnavalsvereniging De Bokken op 4 maart 2019. 

• Algemene ledenvergadering met aansluitend bingo en stamppot op 19 maart 2019.  
Tevens expositie van de leden van de teken- en schilderclub.  

• Paasstukje maken bij Natasja’s Bloemsierkunst op 17 april 2019. 

• Dameskleding op 17 mei 2019 uitverkoop Meijssen Mode 

• Sluiting seizoen op 28 mei 2020 met optreden van Peter & Anja, the Dutch Vocals.  

• Dagtocht naar de Broeker Veiling en uitgebreide rondleiding met een gids door het 
museum alsmede een rondvaart door het rijk van 1000 eilanden 13 juni 2020.  

• Vakantieweek van 24 t/m 31 augustus 2019 naar Hotel  “De Postelhoef” in Luykgestel. 

• Opening seizoen met grote bingo op 3 september 2019.   

• Seniorenmiddag met de Oranje vereniging Voorhout op 10 september 2019  

• Middag met M25 Voorhout op 22 oktober 2019 

• Middag met Carnavalsvereniging de Bokken op 12 november 2019 

• Kerstviering met medewerking van Cultuur Verheft op 17 december 2019 

• Kerststukje maken op 18 december 2019 bij Natasja’s Bloemsierkunst. 
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Periodiek terugkerende activiteiten  
Klaverjassen: 39 middagen 
Sjoelen: 39 middagen 
Schilder- en tekenclub : 17 middagen 
 

5.4 Activiteiten afdeling Warmond 
De samenstelling van activiteitencommissie was in 2019 als volgt: 
Chris Zwetsloot, voorzitter activiteitencommissie tel. 071-8889544 
Louise Munnike tel. 071-3011139 
Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Chris van Veen tel. 06-18278617 
 
In 2019 is een aantal bijeenkomsten/vieringen en periodiek terugkerende activiteiten georga- 
niseerd door de activiteitencommissie. 
 
De belangrijke bijeenkomsten/vieringen: 
Nieuwjaarsbijeenkomst: op 08 januari 2019 met muziek van muziekduo Artishock. 
Aantal deelnemers: 45 
Filmmiddag: op 12 februari 2019 Film Alleman van Bert Haanstra. 
Aantal deelnemers: 17 
Valentijndiner: op 14 februari 2019 met drie soorten stamppotten. 
Aantal deelnemers: 32 
Algemene ledenvergadering: op 12 maart 2019 met aansluitend een bingo. 
Aantal deelnemers: 66 
Bloemschikken: op 09 april door Leny Heemskerk 
Aantal deelnemers: 24 
Fotoquiz over Warmond: op 14 mei 2019 
Aantal deelnemers: 30 
Excursie Eendenkooi Warmond: op 21 mei 2019. 
Aantal deelnemers: 20 
Dagtocht: op 11 juni 2019 naar Vilsteren 
Aantal deelnemers: 58 
Lezing Bijen: op 10 september 2019 door Aad Wolvers. 
Aantal deelnemers: 19                                   
Lezing paling: op 8 oktober 2019 over vissen en het bestaan van de vissers door Rekelhof. 
Aantal deelnemers: 24 
Modeshow: op 18 oktober 2019 door Meijssen Mode (georganiseerd in samenwerking met 
de Zonnebloem, afd. Warmond). 
Aantal deelnemers: 25 
Werelddans: op 29 oktober 2019 kennismakingsmiddag met de werelddans onder leiding van 
Els van der Burg. 
Aantal deelnemers: 30 
Bingo: op 12 november 2019. 
Aantal deelnemers: 60 
Spelletjesmiddag: op 5 november 2019 samen met de Zonnebloem, afd. Warmond 
Diner: op 28 november 2019 bij restaurant Het Wapen van Warmond. 
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Aantal deelnemers: 38 
Kerstviering: op 12 december met optreden van The Midday Singers. 
Aantal deelnemers: 93 
Kerststukjes maken: op 18 december 2019 door Leny Heemskerk 
Aantal deelnemers: 15 
Periodiek terugkerende activiteiten 
Fietsen: van april t/m september wordt elke 3e donderdag van de maand gefietst. 
Soosmiddagen: elke 1e dinsdag van de maand. 
Klaverjassen: iedere donderdag middag behalve tijdens de zomerstop.  
Jeu de Boule: iedere woensdag en vrijdag in het Sportpark Overbos (valt onder paraplu van 
afd. Warmond). 

 

6.    ALGEMENE ZAKEN 
6.1 Ledenadministratie  

De ledenadministratie bestaat uit het bijhouden van het 
ledenbestand door middel van het verwerken van de mutaties, 
zoals invoeren van nieuwe leden, opzeggingen, overlijden, 
adreswijzigingen en contributie-betalingen.  
 
Dit jaar is overgegaan op een nieuw ledenbestand en zijn aan alle leden nieuwe leden-
pasjes met de verenigingsnaam “Seniorenvereniging Teylingen” toegezonden. Het 
bestuur zal de beschikbare gegevens van leden niet delen met derde partijen.  
Ter bescherming van de persoonsgegevens staat op de website het privacyreglement van 
de vereniging. Ook is die altijd ter inzage voor de leden en geïnteresseerden op te vragen.  
 
Op 31 december 2019 telde het totale ledenbestand van Seniorenvereniging Teylingen 
2079 leden, verdeeld over de afdelingen Sassenheim 1044 (waaronder 2 ereleden), 
Voorhout 640 leden (waaronder 2 speciale leden), Warmond 401 leden waaronder 3 
ereleden. De cijfers laten zien dat er sprake is van vermindering van het aantal leden.  
 

        Ledenaantallen   
 Sassenheim Voorhout Warmond  Totaal Teylingen 
Gewoon lid  1042 638 399 2079 
Ereleden  2 0 3  5 
Speciale leden  0 2 0  2 
  
Opzeggingen/verhuizingen  47 32 21  100 
Overleden  32 26 14  72 
Afgeboekt 5 1 0 6 
 
Boven de 90 jaar   1918-1929 71 34 13 118 
Van 80 tot 90 jaar  1930-1939 400 220 131 751 
Van 70 tot 80 jaar  1940-1949 435 237 189 861 
Van 60 tot 70 jaar  1950-1959 122 81 45  248 
Jonger dan 60 jaar 1960-1970 16 5 6 27 
Geboortedatum Niet bekend  0 61 22 83 
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6.2 Contributie 2019 
Dankzij een efficiënt beleid kon de contributieverhoging ook in 2019 gelijk blijven. Deze bedraagt 
per lid €25. De afdracht per lid aan respectievelijk KBO-PCOB en KBO Zuid-Holland bedraagt € 15. 
Seniorenvereniging Teylingen stelt het zeer op prijs dat veel leden gehoor hebben geven aan de 
oproep tot automatische incasso van de contributie. Het scheelt de ledenadministrateur veel werk 
en de vereniging veel geld. Seniorenvereniging Teylingen zal deze wijze van betalen blijven 
stimuleren. 
In 2020 wordt overgegaan op een gezamenlijk bankrekeningnummer. Hiervoor is het noodzake-
lijk dat door elk lid een nieuw machtigingsformulier voor de automatische incasso wordt 
ondertekend. Dit zal vanuit de ledenadministratie worden georganiseerd. 
 

6.3 Ledenwerving 
Gezien het bovenstaande (zie 6.1) is het werven van nieuwe leden van groot belang.  Bij leden-
werving moeten we niet alleen denken aan ledengroei maar ook het behoud van onze leden. Onze 
organisatie moet aantrekkelijk zijn met een bijbehorend imago voor de huidige leden, maar ook 
de toekomstige generatie senioren. Vooral de jonge senioren zijn een belangrijke doelgroep bij de 
ledenwerving.  
De redenen om lid te worden/blijven van Seniorenvereniging Teylingen focust zich steeds meer 
op belangenbehartiging, daarnaast blijven de activiteiten vanwege het sociale aspect ook 
belangrijk. Gezien het dalend aantal leden zal actieve ledenwerving een belangrijk speerpunt 
worden binnen Seniorenvereniging Teylingen. 

 

6.4 Sponsoring en subsidie 
6.4.a Gemeente Teylingen 
De gemeente Teylingen heeft een exploitatiesubsidie aan de afdelingen beschikbaar gesteld aan 
Sassenheim €3370,--, voor Voorhout €2488,-- en voor Warmond €.1838,--. Verder heeft de 
gemeente voor de organisatie van informatiebijeenkomst aan elke afdeling een subsidie verleend 
van €500 en voor de organisatie van de Dag van de Ouderen een bedrag van €5000, toegekend. 
 

6.4.b Rabo ClubSupport 
Dit jaar hebben we voor de 6de keer deelgenomen aan de Rabo ClubSupport. Veel leden van 
de Rabobank zijn in actie gekomen en brachten hun stem uit op onze vereniging. Aan de hand 
van het door een vereniging behaald stemmenaantal werd door de Rabobank een financiële 
bijdrage beschikbaar gesteld. De afd. Sassenheim kreeg op basis daarvan een bedrag van 
€ 472,16, afd. Voorhout € 292,97 en de afd.  Warmond € 218,54 toegekend.    
 

6.5 Communicatie  
Sociale media en nieuwsbrieven 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een eigen website met daaraan verbonden de websites 
van de afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond waarop zowel actuele informatie over 
belangenbehartiging als activiteiten worden gepubliceerd. Iedere afdeling heeft eigen 
afdelings-pagina's op deze website waarop onder meer de informatie en nieuwsbrief van de 
afdeling en de andere KBO-afdelingen te vinden zijn (zie hiervoor http/www.kbo-teylingen.nl). 
De webmasters van de afdelingen zijn voor Voorhout Wim van Kampen, voor Sassenheim 
Netty Havenaar en voor Warmond (vacature). 
In verband met de fusie in 2020 zal aanpassing van de website plaatsvinden. 
De nieuwsbrieven van de afdelingen zijn dit jaar aangepast in een algemeen 
deel w.o. de belangenbehartiging, in het midden de agenda van alle drie de 
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afdelingen en tot slot de informatie van de betreffende afdeling. De redactie staat open voor 
suggesties. 
Er zijn 10 nieuwsbrieven (w.o. de februari-editie met het jaarverslag 2018 en de september 
editie met het jaarprogramma 2019-2020) per afdeling gemaakt en verspreid via de 
bezorgers/contactpersonen. Verder is een programmaboekje Zomeractiviteiten 2019 en de 
verslagen/boekje van vakantieweek 2019 gemaakt. 
 

6.6 Contactpersonen/ bezorgers 
In Sassenheim vierden in 2019 een aantal bruidsparen hun 50-, 55- of 60-jarig huwelijks-
jubileum (indien bekend) en kregen een plant of bloemen namens de afdeling. Ook kregen 
alle leden op hun verjaardag een felicitatiekaart bezorgd door de contactpersoon van het 
rayon. 
Tijdens ziekte van onze leden, voor zover bij ons bekend, werd aandacht besteed door een  
bezoekje, telefoontje of kaartje. Als u iemand weet die ziek is en lid is van onze afdeling, dan 
kunt u dit altijd aan ons melden. 
Ook de afdeling Voorhout houdt de verjaardagen (indien bekend) van de ouder wordende 
senioren in de gaten. Bij het bereiken van de 70, 75, 80, 95 en 100 wordt er een felicitatiekaart 
bezorgd.  
 

6.7 Financiën  
De jaarrekening 2019 van Seniorenvereniging Teylingen en de respectievelijke afdelingen bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
- Balans per 31 december 2019  
- Staat van Baten en Lasten 
- Begroting 2020 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een goed jaar achter de rug. Alle afdelingen hebben een positief 
resultaat geboekt. 
Er zijn wel wat aandachtspunten: 
- Voor 2020 is de bijdrage aan de KBO Zuid-Holland omhoog gegaan van € 15,- per lid naar € 16,82 

per lid. Dat houdt in dat de afdracht naar de bond dit jaar ongeveer € 3.350,- hoger is dat vorig jaar. 
Aangezien wij onze contributies niet hebben verhoogd zal het resultaat dit jaar beduidend lager 
zijn. Dat is overigens op dit moment geen probleem aangezien de financiële positie van de 
vereniging goed. 

- De drukkosten zijn  beduidend hoger dan vorig jaar. Dat wordt onder andere veroorzaakt door het 

feit dat Sassenheim er medio vorig jaar voor heeft gekozen om het nieuwsblad voortaan in full 

colour af te drukken. Verder was de novembernieuwsbrief voor alle afdelingen in verband met de 

publicatie van de fusiestukken veel groter dan andere jaren. 

- De bankkosten zijn, als men alle afdelingen samen neemt, behoorlijk hoog. Dat komt omdat we nu 

nog in totaal 12 bankrekeningen hebben verdeeld over 3 banken. Nu de fusie een feit is kunnen we 

het aantal banken en het aantal rekeningen fors terugbrengen. 

- Dit jaar zijn we voor het eerst gestart met contributie-inning in december. Dat houdt in dat in 
december 2019 al een fors bedrag is binnengekomen voor het jaar 2020. Vandaar dat de post “nog 
te betalen vooruit ontvangen” op de balans beduidend hoger is dan vorige jaren. 

Vanaf dit jaar zijn we één vereniging. Dat houdt in dat in de begroting de bestuurskosten allemaal 
begroot worden op de rekening van Seniorenvereniging Teylingen en dat er op de begroting van de 
afdelingen geen bestuurskosten meer worden begroot. 
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Tot slot 
In dit jaarverslag heeft u kunnen lezen welke themamiddagen en activiteiten de gezamenlijke- 
en de plaatselijke activiteitencommissies voor u hebben georganiseerd. Wij hopen dat er voor 
iedereen wel iets interessants of leuks bij was.  
 
In het kader van de belangenbehartiging is dit jaar onder andere gewerkt aan de voor-
bereiding van de oprichting van een meedenkersnetwerk (hetgeen inhoudt/zou inhouden dat 
onze ouderen-adviseurs en belastinginvullers meer worden ingezet om mee te denken met 
senioren en hen te ondersteunen bij de aanvraag van de diverse ondersteunings-
voorzieningen).  
 
Bij de organisatie van activiteiten wordt gestreefd naar het betaalbaar 
houden van de activiteiten. Hierbij wordt verwezen naar de Sport- en 
Cultuurregeling zoals deze in de gemeente Teylingen geldt om mensen 
met een laag inkomen financieel tegemoet te komen zodat ook deze 
leden de mogelijkheid hebben aan de activiteiten deel te nemen. Voor 
onze vereniging kunt u denken aan activiteiten als aquarelleren, bowlen, 
dagtochten, hobby-, leesclub, bloemschikken, iPad-cursus etc. maar ook 
de zomeractiviteiten. Als u in de loop van een verenigingsjaar aan 
meerdere activiteiten deelneemt (dat wil zeggen naast de contributie en 
minimaal 2 activiteiten) is het mogelijk hiervoor in aanmerking te 
komen. 
 
Naast de organisatie van de activiteiten heeft de organisatie van de fusie veel aandacht 
gevergd. De betrokken afdelingen hebben elk hun eigen visie en cultuur. We zijn dan ook heel 
tevreden dat elke afdeling het bestuur toestemming heeft gegeven door te gaan met de 
voorbereidingen van de fusie. 
 
Tot slot een vereniging kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Ook dit jaar zijn 
weer heel veel mensen op verschillende manieren in touw geweest om heel veel zaken voor 
te bereiden, te begeleiden, te regelen etc. Dank aan ieder voor de inzet en de vele uren die 
aan de vereniging zijn besteed.  
  
Sassenheim, 16 maart 2020 
Netty Havenaar, secretaris 
 
Voor akkoord:     Voor akkoord:    Voor akkoord: 
 
 
 
 
Dick Voerman       Evert Hegnauer   Netty Havenaar 
Voorzitter       penningmeester   secretaris 
 

*******  
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Exploitatieoverzicht Seniorenvereniging Teylingen over 2019 
      

Rekeningnr Omschrijving 
Resultaat 
2019 

Begroting  
2019 

Resultaat  
2018 

Begroting  
2020 

 
     

Bestuurskosten  -€ 2.378,83 -€ 3.600,00 -€ 1.922,31 -€ 4.000,00 

4400 Huisvesting € 17,50 -€ 200,00 € 39,36 -€ 200,00 

5110 Bureaukosten -€ 1.451,75 -€ 1.000,00 -€ 809,69 -€ 1.000,00 

5120 Vergader- en representatiekosten -€ 393,86 -€ 100,00 -€ 20,00 -€ 100,00 

5140 Verzekeringen € 0,00 -€ 50,00 € 0,00 -€ 50,00 

5150 Promotie / Ledenwerving € 0,00 -€ 500,00 € 0,00 -€ 500,00 

5170 Website -€ 431,63 -€ 150,00 € 82,75 -€ 150,00 

5210 Deskundigh. Bevordering -€ 30,52 -€ 250,00 -€ 199,99 -€ 250,00 

5220 Reis / verblijfkosten € 0,00 -€ 500,00 -€ 280,55 -€ 500,00 

5290 Overige -€ 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5310 Algemeen BVO Teylingen € 0,00 -€ 750,00 € 0,00 -€ 750,00 

5321 Kosten Sassenheim € 0,00 € 0,00 -€ 670,93 € 0,00 

5400 Drukkosten € 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,00 

5500 Administratie / Bankkosten -€ 63,57 -€ 100,00 -€ 63,36 -€ 500,00 
  

 
   

Bijdrage bestuurskosten € 1.998,00 € 1.999,00 € 1.999,00 € 7.738,00 

5320 van Sassenheim € 999,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.370,00 

5330 van Voorhout € 666,00 € 666,00 € 666,00 € 2.488,00 

5340 van Warmond € 333,00 € 333,00 € 333,00 € 1.880,00 
  

 
   

Bustochten vakantie € 360,40 € 300,00 € 609,91 € 300,00 

5942 Kersttochten inleg € 8.640,00 € 8.500,00 € 7.160,00 € 8.500,00 

5941 Kersttochten kosten -€ 8.622,06 -€ 8.400,00 -€ 7.725,00 -€ 8.400,00 

6812 Dagtochten inleg € 4.637,00 € 5.000,00 € 450,00 € 5.000,00 

6811 Dagtochten kosten -€ 4.184,61 -€ 4.900,00 -€ 509,56 -€ 4.900,00 

8510 Deelnemersbijdrage vakantie € 35.349,00 € 35.000,00 € 37.740,00 € 35.000,00 

8530 Vakantiekosten -€ 35.458,93 -€ 34.900,00 -€ 36.505,53 -€ 34.900,00 
  

 
   

Dag van de Ouderen € 1.543,35 € 0,00 € 798,75 € 0,00 

5730 Dag vd Ouderen inleg € 2.020,00 € 2.000,00 € 2.300,00 € 2.000,00 

5730 Bijdrage welzijn Teylingen € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

5730 Kosten -€ 5.476,65 -€ 7.000,00 -€ 6.501,25 -€ 7.000,00 
  

 
   

Zomeractiviteiten € 503,56 € 100,00 € 434,81 € 100,00 

6892 Zmr act Algemeen inleg € 10.258,42 € 10.000,00 € 8.991,10 € 10.000,00 

6891 Zmr act Algemeen kosten -€ 9.754,86 -€ 9.900,00 -€ 8.556,29 -€ 9.900,00 
  

 
   

 Saldo Resultaat € 2.026,48 -€ 1.201,00 € 1.920,16 € 4.138,00 
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Seniorenvereniging Teylingen 
 

Balans boekjaar 2019 Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

 Beginbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas 12,50 60 Algemene reserve -370,52 
 1156 Rabo Teylingen 5.244,02 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 5.705,88 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 1.999,00 Resultaat vorig boekjaar 1.920,16 

 Totaal 7.255,52 Totaal 7.255,52 

 

 Eindbalans 

 Activa  Passiva 

 1111 Kas 12,50 60 Algemene reserve 1.549,64 
 1156 Rabo Teylingen 5.189,22 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 4.956,60 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 3.331,00 Resultaat lopend boekjaar 2.026,48 

 Totaal 8.532,72 Totaal 8.532,72 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 2019 
 

     

Rekeningnr  Omschrijving        2019         2019         2018      2020 

     Resultaat     Begroting     Resultaat   Begroting 

Ontspanning  -€ 2.199,56 -€ 2.150,00 -€ 2.329,27 -€ 2.250,00 

5711 Seizoen opening kosten -€ 837,75 -€ 1.000,00 -€ 1.129,32 -€ 1.000,00 

5712 Seizoen opening inleg € 325,00 € 350,00 € 348,10 € 350,00 

5721 Seizoen sluiting kosten -€ 1.042,56 -€ 1.000,00 -€ 919,20 -€ 1.000,00 

5722 Seizoen sluiting inleg € 375,00 € 350,00 € 292,00 € 350,00 

5750 Kerstviering inleg € 1.257,50 € 1.300,00 € 1.342,00 € 1.300,00 

5750 Kerstviering kosten -€ 2.094,35 -€ 2.000,00 -€ 2.184,00 -€ 2.000,00 

5780 Soos -€ 182,40 -€ 150,00 -€ 78,85 -€ 250,00 
      

Recreatie maaltijden  -€ 448,35 -€ 200,00 -€ 213,55 -€ 400,00 

5811 Voorjaarsdiner kosten -€ 1.548,40 -€ 1.500,00 -€ 1.488,05 -€ 2.000,00 

5812 Voorjaarsdiner inleg € 1.256,00 € 1.400,00 € 1.383,50 € 1.800,00 

5821 Najaarsdiner kosten -€ 1.345,95 -€ 1.500,00 -€ 1.585,00 -€ 2.000,00 

5822 Najaarsdiner inleg € 1.190,00 € 1.400,00 € 1.476,00 € 1.800,00 
      

Bustochten  -€ 204,68 € 0,00 -€ 6,82 € 0,00 

5911 Voorjaarstocht kosten -€ 2.119,06 -€ 4.000,00 -€ 3.668,00 -€ 3.000,00 

5912 Voorjaarstocht inleg € 2.147,00 € 4.000,00 € 3.702,75 € 3.000,00 

5931 Najaarstocht kosten -€ 2.318,12 -€ 4.000,00 -€ 2.545,57 -€ 3.000,00 

5932 Najaarstocht inleg € 2.085,50 € 4.000,00 € 2.504,00 € 3.000,00 
      

Doorlopende activiteiten  € 889,30 € 550,00 € 334,27 € 295,00 

6220 Wandelen -€ 63,00 € 0,00 -€ 73,50 -€ 75,00 

6500 Bowlen inleg € 750,00 € 1.000,00 € 980,00 € 600,00 

6500 Bowlen -€ 907,20 -€ 900,00 -€ 875,00 -€ 600,00 

6510 Aquarellen inleg € 360,00 € 650,00 € 680,00 € 600,00 

6510 Aquarellen -€ 165,00 -€ 400,00 -€ 365,00 -€ 400,00 

6520 Hobbyclub inleg € 270,00 € 150,00 € 157,50 € 100,00 

6520 Hobbyclub € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 100,00 

6530 i-Pad cafe inleg € 175,00 € 250,00 € 570,00 € 200,00 

6530 i-Pad cafe € 30,00 -€ 350,00 -€ 737,73 -€ 100,00 

6540 Fotoclub inleg € 200,00 € 250,00 € 240,00 € 200,00 

6540 Fotoclub € 0,00 -€ 200,00 € 0,00 -€ 150,00 

6550 Bloemschikken inleg € 1.477,00 € 1.200,00 € 1.317,50 € 1.500,00 

6550 Bloemschikken -€ 1.407,50 -€ 1.200,00 -€ 1.659,50 -€ 1.500,00 

6560 Leesclub inleg € 170,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 

6560 Leesclub € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 80,00 
      

Kaarten  € 604,75 € 800,00 € 730,75 € 550,00 

8221 Klaverjassen prijzengeld -€ 327,95 -€ 450,00 -€ 327,95 -€ 450,00 

8222 Klaverjassen inleg € 424,00 € 750,00 € 533,00 € 500,00 
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Rekeningnr  Omschrijving         2019           2019         2018        2020 

     Resultaat      Begroting     Resultaat   Begroting 

8223 Klaverjassen consumpties e.d. € 23,70 € 0,00 € 23,70 € 0,00 

8231 Bridge prijzengeld € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8232 Bridge inleg € 485,00 € 500,00 € 502,00 € 500,00 
      

Bingo/Loterij  € 955,89 € 900,00 € 926,53 € 850,00 

8420  Prijzen / kosten -€ 2.539,75 -€ 2.000,00 -€ 2.023,50 -€ 2.500,00 

8422 Bingo Kaartverkoop € 2.805,64 € 2.500,00 € 2.536,51 € 2.750,00 

8442 Loterij Kaartverkoop € 690,00 € 400,00 € 413,52 € 600,00 

      

Keuken/Bar  € 544,51 € 300,00 € 504,04 € 400,00 

8700 Inkoop -€ 90,00 -€ 1.300,00 -€ 1.216,46 -€ 1.100,00 

8700 Verkoop € 634,51 € 1.600,00 € 663,72 € 1.500,00 

8421 Bingo consumpties e.d. € 0,00 € 0,00 € 1.056,78 € 0,00 

 
Contributies etc. 

 € 15.294,00 € 15.370,00 € 16.068,58 € 10.400,00 

8811 Contributie leden € 27.429,00 € 28.000,00 € 28.258,58 € 27.600,00 

4800 Afdracht Unie KBO -€ 16.005,00 -€ 16.500,00 -€ 16.845,00 -€ 18.100,00 

8841 Donaties € 0,00 € 0,00 € 785,00 € 400,00 

8844 Subsidies € 3.870,00 € 3.870,00 € 3.870,00 € 500,00 
      

Huisvesting Huisvesting -€ 1.650,19 -€ 2.450,00 -€ 2.359,28 -€ 1.700,00 

4410 Huur doorlopende activiteiten -€ 1.582,54 -€ 1.350,00 -€ 1.300,00 -€ 1.600,00 

4410 Huur overige € 0,00 -€ 950,00 -€ 845,12 -€ 100,00 

4440 Klein Inventaris € 0,00 -€ 150,00 -€ 365,45 € 0,00 

4450 Overige -€ 67,65 € 0,00 € 151,29 € 0,00 
      

Bestuurskosten  -€ 2.584,39 -€ 2.650,00 -€ 1.558,32 € 0,00 

5110 Bureaukosten -€ 243,36 -€ 200,00 -€ 311,07 € 0,00 

5120 Vergader- en representatiekosten -€ 1.240,68 -€ 400,00 -€ 355,79 € 0,00 

5130 Administratie- / kopieerkosten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5140 Verzekeringen € 0,00 -€ 100,00 € 0,00 € 0,00 

5150 Promotie / Ledenwerving € 0,00 -€ 300,00 € 0,00 € 0,00 

5160 Nieuwjaarsreceptie -€ 923,65 -€ 300,00 -€ 235,00 € 0,00 

5170 Website -€ 31,46 € 0,00 -€ 31,46 € 0,00 

5220 Reis / verblijfkosten -€ 145,24 -€ 50,00 -€ 51,00 € 0,00 

5300 Bestuurskosten BVO TEYLINGEN € 0,00 -€ 1.300,00 -€ 574,00 € 0,00 
      

Organisatie  -€ 9.813,60 -€ 10.150,00 -€ 8.262,58 -€ 8.350,00 

5400 Drukkosten -€ 8.184,32 -€ 7.000,00 -€ 4.513,17 -€ 7.000,00 

5500 Administratie / Bankkosten -€ 53,38 -€ 500,00 -€ 25,93 € 0,00 

8848 Rente € 2,40 € 0,00 € 12,02 € 0,00 

5610 Aanschaf apparatuur/materialen -€ 541,46 -€ 300,00 -€ 1.640,10 -€ 300,00 

5620 Ge- en verbruiksmaterialen -€ 6,84 -€ 150,00 -€ 25,00 € 0,00 

5630 Huur apparatuur / materiaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5640 Reparatiekosten -€ 25,00 -€ 150,00 -€ 111,00 -€ 50,00 

5650 Info / Voorlichting -€ 50,00 -€ 100,00 € 0,00 € 0,00 
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Rekeningnr  Omschrijving 2019 2019 2018 2020 

  Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

6000 Cursussen en voorlichting € 0,00 -€ 150,00 -€ 50,00 € 0,00 

6010 Thema bijeenkomsten € 0,00 -€ 100,00 € 0,00 € 0,00 

7700 Afschrijvingen en Reserveringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8200 Netto opbrengst eigen acties € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5670 Kosten vrijwillig meewerkenden -€ 955,00 -€ 1.700,00 -€ 1.612,65 -€ 1.000,00 

8520 Annulerings- Reisverzekering € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8530 Vakantiekosten € 0,00 € 0,00 -€ 96,75 € 0,00 

8510 Deelnemersbijdrage vakantie € 0,00 € 0,00 -€ 200,00 € 0,00 
      

  € 1.387,68 € 320,00 € 3.834,35 -€ 205,00 

 

********* 
 

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
 

Balans boekjaar 2019 Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

 Beginbalans 

  Activa Passiva 

 1111 Kas 2.046,10 60 Algemene reserve 7.346,32 
 1121 Rabobank betaalrek. 2.493,10 61 Bestemmingsreserve 8.450,00 
 1122 Rabobank bingorek. 95,78 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 10.241,71 
 1131 Rabobank rendementrek. 17.106,47          Resultaat vorig boekjaar 3.924,95 
 1151 Bank reserve fondsen 5.921,60 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 2.274,93 

 Totaal 29.937,98   Totaal 29.962,98 

 

 Eindbalans 

  Activa  Passiva 

 1111 Kas 1.804,00 60 Algemene reserve 11.271,27 
 1121 Rabobank betaalrek. 8.976,49 61 Bestemmingsreserve 8.450,00 
 1122 Rabobank bingorek. 300,79 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 19.443,68 
 1131 Rabobank rendementrek. 21.108,75       Resultaat lopend boekjaar 1.387,68 
 1151 Bank reserve fondsen 5.922,26 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 2.415,34 

 
 Totaal  40.527,63   Totaal 40.552,63 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen, afd. Voorhout 2019 
      

Rekeningnr Omschrijving 
Resultaat        
2019 

Begroting 
2019 

Resultaat 
2018 

Begroting 
2020 

      
Seizoensluiting -€ 504,50 -€ 500,00 -€ 482,50 -€ 500,00 
5700 Kosten -€ 404,50 -€ 400,00 -€ 382,50 -€ 400,00 
4410 Zaalhuur -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 

  
 

   

Seizoensopening € 21,55 € 50,00 € 27,50 € 50,00 
5700 Netto resultaat Bingo € 121,55 € 150,00 € 127,50 € 150,00 
4410 Zaalhuur -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 

  
 

   

Kerstviering -€ 522,65 -€ 800,00 -€ 53,00 -€ 800,00 
5750 Kerstviering inleg € 970,00 € 500,00 € 415,00 € 500,00 
5750 Kerstviering kosten -€ 1.392,65 -€ 1.200,00 -€ 368,00 -€ 1.200,00 
4410 Zaalhuur -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 

  
 

   

Maaltijden -€ 134,70 € 0,00 € 0,00 -€ 50,00 
5811 Voorjaardiner inleg € 795,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 
5812 Voorjaardiner kosten -€ 929,70 € 0,00 € 0,00 -€ 950,00 

  
 

   

Themabijeenkomsten -€ 325,00 -€ 500,00 -€ 540,00 -€ 500,00 
6010 Thema bijeenkomsten -€ 125,00 -€ 500,00 -€ 140,00 -€ 500,00 
5650 Info / Voorlichting  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4410 Zaalhuur -€ 200,00 -€ 400,00 -€ 400,00 -€ 400,00 

  
 

   

Tekenclub -€ 235,00 -€ 500,00 -€ 342,15 -€ 500,00 
6515 Inleg € 1.455,00 € 1.200,00 € 1.352,00 € 1.200,00 
6515 Kosten -€ 1.190,00 -€ 1.200,00 -€ 1.190,00 -€ 1.200,00 
4411 Zaalhuur Tekenclub -€ 500,00 -€ 500,00 -€ 504,15 -€ 500,00 

  
 

   

Klaverjassen -€ 616,00 -€ 700,00 -€ 587,12 -€ 700,00 
8220 Inleg € 2.484,00 € 2.400,00 € 2.470,00 € 2.400,00 
8220 Prijzengeld -€ 500,00 -€ 500,00 -€ 507,46 -€ 500,00 
4414 Zaalhuur Klaverjassen -€ 2.600,00 -€ 2.600,00 -€ 2.549,66 -€ 2.600,00 

  
 

   

Sjoelen  -€ 82,50 -€ 200,00 -€ 85,81 -€ 200,00 
8252 Sjoelen inleg € 1.017,50 € 900,00 € 1.006,50 € 900,00 
4412 Zaalhuur Sjoelen -€ 1.100,00 -€ 1.100,00 -€ 1.092,31 -€ 1.100,00 

  
 

   

Bridge  € 0,00 € 0,00 -€ 2.072,95 € 0,00 
8232 Bridge afdracht € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 0,00 
G8233 Bridge resultaat € 0,00 € 0,00 -€ 1.447,95 € 0,00 
4413 Zaalhuur Bridgeclub € 0,00 € 0,00 -€ 1.275,00 € 0,00 
      
Golden Harves  € 0,00 € 0,00 -€ 2.576,74 € 0,00 
8262 GH netto resultaat € 0,00 € 0,00 -€ 2.576,74 € 0,00 

  
 

   

Vakantie/busreis -€ 668,50 € 0,00 -€ 30,35 € 0,00 

6812 Busreis inleg € 3.686,50 € 4.200,00 € 5.610,00 € 4.200,00 
6822 Vakantie inleg € 20.830,00 € 17.500,00 € 18.476,55 € 17.500,00 
6811 Busreis kosten -€ 3.760,00 -€ 4.200,00 -€ 6.005,40 -€ 4.200,00 
6821 Vakantie kosten -€ 21.425,00 -€ 17.500,00 -€ 18.111,50 -€ 17.500,00 
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Rekeningnr Omschrijving 
Resultaat        

2019 
Begroting 

2019 
Resultaat 

2018 
Begroting 

2020 
Consumptieverkoop € 894,21 € 1.000,00 € 967,82 € 1.000,00 
8700 Keuken / Bar Verkoop € 3.921,24 € 4.000,00 € 3.703,25 € 4.000,00 
8700 Keuken / Bar inkoop -€ 3.027,03 -€ 3.000,00 -€ 2.735,43 -€ 3.000,00 

  
 

   

Leden  € 6.812,00 € 6.600,00 € 7.228,75 € 5.750,00 
8811 Contributie leden € 16.757,00 € 16.500,00 € 17.698,75 € 16.500,00 
4800 Afdracht Unie KBO -€ 9.945,00 -€ 9.900,00 -€ 10.470,00 -€ 10.750,00 

  
 

   

Overige inkomsten € 3.026,13 € 500,00 € 3.123,00 € 500,00 
8200 Netto opbrengst eigen acties € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 
8841 Donaties € 35,00 € 0,00 € 35,00 € 0,00 
8844 Subsidies € 2.988,00 € 500,00 € 2.988,00 € 500,00 
8848 Rente € 3,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
 

   

Bestuurskosten -€ 963,83 -€ 666,00 -€ 495,32 € 0,00 
4410 Huur overig -€ 297,83 € 0,00 -€ 177,82 € 0,00 
4440 Klein Inventaris € 0,00 € 0,00 -€ 33,00 € 0,00 
4450 Overige € 0,00 € 0,00 € 329,65 € 0,00 
5290 Diversen € 0,00 € 0,00 € 51,85 € 0,00 
5300 Bestuurskosten BVO TEYLINGENB -€ 666,00 -€ 666,00 -€ 666,00 € 0,00 

  
 

   

Organisatiekosten -€ 4.443,09 -€ 4.300,00 -€ 4.784,14 -€ 4.300,00 
5110 Bureaukosten -€ 168,34 -€ 150,00 -€ 128,21 -€ 150,00 
5120 Vergader- en representatiekosten -€ 172,09 -€ 150,00 -€ 111,72 -€ 150,00 
5400 Drukkosten -€ 3.246,80 -€ 3.000,00 -€ 3.033,00 -€ 3.000,00 
5500 Administratie / Bankkosten -€ 174,97 € 0,00 -€ 121,27 € 0,00 
5610 Aanschaf apparatuur/materialen -€ 106,45 € 0,00 -€ 209,94 € 0,00 
5620 Ge- en verbruiksmaterialen -€ 156,44 € 0,00 -€ 3,00 € 0,00 
5630 Huur apparatuur / materiaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
5670 Kosten vrijwillig meewerkenden -€ 418,00 -€ 1.000,00 -€ 1.177,00 -€ 1.000,00 
5740 Evenementen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      
Resultaat € 2.258,73 -€ 16,00 -€ 703,01 -€ 200,00 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...  
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Seniorenvereniging Teylingen, afd. Voorhout 
 

Balans boekjaar 2019 Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

 Beginbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas activiteiten Voorhout 25,57 60 Algemene reserve 20.457,89 
 1121 Rabobank betaalrek. 1.488,68 61 Bestemmingsreserve 6.650,00 
 1131 Rabobank rendementrek. 26.434,17 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 1.704,16 
 1141 ABNAMRO betaalrek. Reizen 137,46  Resultaat vorig boekjaar -726,78 

 Totaal  28.085,88    Totaal 28.085,27 

 

 

 Eindbalans 

 Activa   Passiva 

 1111 Kas activiteiten Voorhout 50,51 60 Algemene reserve 19.731,11 
 1121 Rabobank betaalrek. 7.684,73 61 Bestemmingsreserve 6.650,00 
 1131 Rabobank rendementrek. 28.937,30 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 8.109,16 
 1141 ABNAMRO betaalrek. Reizen 76,46       Resultaat lopend boekjaar 2.258,73 

  Totaal  36.749,00    Totaal  36.749,00 
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Exploitatierekening 2019 Seniorenvereniging Teylingen, afd. Warmond  
      
Rekeningnr Omschrijving 2019 2019 2018 2020 

  Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

  
    

Activiteiten in het Trefpunt -€ 1.256,09 -€ 1.400,00 -€ 554,27 -€ 1.735,00 

5750 Kerstviering inleg € 790,00 € 900,00 € 890,00 € 800,00 

5750 Kerstviering kosten -€ 752,07 -€ 1.000,00 -€ 680,23 -€ 1.000,00 

5780 Soos inleg € 81,71 € 200,00 € 207,67 € 40,00 

8222 Klaverjassen Inleg € 3.230,00 € 3.000,00 € 3.136,00 € 3.000,00 

8221 Klaverjassen prijzengeld -€ 665,95 -€ 400,00 -€ 358,42 -€ 600,00 

8223 Klaverjassen consumpties e.d. -€ 56,00 € 0,00 -€ 28,00 € 0,00 

8420 Bingo Prijzen / kosten -€ 68,44 -€ 200,00 -€ 167,95 -€ 75,00 

6010 Thema bijeenkomsten -€ 111,00 -€ 200,00 € 0,00 -€ 100,00 

8700 Keuken / Bar inkoop -€ 2.120,11 -€ 2.000,00 -€ 1.930,48 -€ 2.200,00 

4410 Huur -€ 1.584,23 -€ 1.700,00 -€ 1.622,86 -€ 1.600,00 
      

Overige activiteiten € 164,35 -€ 50,00 € 528,65 -€ 200,00 

6220 Diversen (oa bloemschikken) -€ 50,00 -€ 50,00 -€ 50,00 € 0,00 

5660 Excursies / Uitstapjes € 0,00 -€ 100,00 € 78,93 € 0,00 

4450 Overige € 85,67 -€ 100,00 € 85,67 € 0,00 

5800 Recreatie maaltijden inleg € 1.711,00 € 1.100,00 € 1.160,00 € 900,00 

5800 Recreatie maaltijden kosten -€ 1.691,00 -€ 1.000,00 -€ 922,50 -€ 1.100,00 

5900 Bustochten inleg € 3.634,00 € 3.500,00 € 3.413,50 € 3.300,00 

5900 Bustochten kosten -€ 3.525,32 -€ 3.400,00 -€ 3.236,95 -€ 3.300,00 
 Uit reserve sloepentocht € 0,00 € 0,00 € 1.433,25 € 0,00 

5980 Sloepentocht afboeking € 0,00 € 0,00 -€ 1.433,25 € 0,00 

      

Jubileum  € 0,00 € 0,00 -€ 241,10 € 2.000,00 
 Uit reserve Jubileum € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

6800 Jubileum advertenties € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 

6811 Kosten jubileumboekje € 0,00 € 0,00 -€ 900,00 € 0,00 

6821 Kosten Vaartocht € 0,00 € 0,00 -€ 2.041,10 € 0,00 
      

Overige inkomsten  € 2.339,70 € 2.338,00 € 1.769,07 € 0,00 

5680 Donatie Goede Doelen € 0,00 € 0,00 -€ 577,65 € 0,00 

8110 Collecte Gelden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8120 Overschot DvdO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8844 Subsidies € 2.338,00 € 2.338,00 € 2.338,00 € 0,00 

8848 Rente € 1,70 € 0,00 € 8,72 € 0,00 
      

Leden  € 4.673,75 € 4.200,00 € 4.132,75 € 4.000,00 

8811 Contributie leden € 10.643,75 € 10.400,00 € 10.102,75 € 10.000,00 

4800 Afdracht Unie KBO -€ 5.970,00 -€ 6.200,00 -€ 5.970,00 -€ 6.000,00 
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Rekeningnr Omschrijving 2019 2019 2018 2020 

  Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

Organisatiekosten  -€ 4.062,40 -€ 4.000,00 -€ 3.720,20 -€ 3.500,00 

5110 Bureaukosten -€ 100,05 € 200,00 -€ 132,54 -€ 200,00 

5120 Bestuurskosten -€ 333,00 € 600,00 -€ 427,94 -€ 0,00 

5160 Nieuwjaarsreceptie € 0,00 -€ 250,00 -€ 241,91 € 0,00 

5400 Drukkosten -€ 2.848,70 -€ 2.200,00 -€ 2.025,46 -€ 2.500,00 

5500 Administratie / Bankkosten -€ 196,69 -€ 250,00 -€ 90,09 € 0,00 

5610 Aanschaf apparatuur/materialen -€ 50,00 € 0,00 -€ 362,50 € 0,00 

5650 Info / Voorlichting € 0,00 -€ 100,00 -€ 83,95 € 0,00 

5670 Kosten vrijwillig meewerkenden -€ 533,96 -€ 800,00 -€ 355,81 -€ 800,00 
      

 Saldo Resultaat € 1.859,31 € 1.088,00 € 1.914,90 € 565,00 

 

*********************** 
 
Seniorenvereniging Teylingen, afd. Warmond 

 

Balans boekjaar 2019   Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 

 Beginbalans 

 Activa Passiva 

 1111 Kas 580,41 60 Algemene reserve 6.334,58 
 1121 Rabobank betaalrek. 1.026,77 62 Voorziening jubileum 600,00 
 1141 ING betaalrek. 1.464,79 63 Voorzieningen 2.000,00 
 1142 ING rendementrek. 3.401,74 65 Apparatuur 700,00 
 1161 ASN bank 5.150,68 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen -31,57 
                      Resultaat vorig boekjaar 2.021,38 

Totaal   11.624,39 Totaal 11.624,39 

 

 Eindbalans 

 Activa   Passiva 

 1111 Kas 948,30 60 Algemene reserve 8.355,96 
 1121 Rabobank betaalrek. 8.535,85  62 Voorziening jubileum 600,00 
 1141 ING betaalrek. 873,20 63 Voorzieningen 2.000,00 
 1142 ING rendementrek. 1.403,44 65 Apparatuur 700,00 
 1161 ASN bank 5.150,68 1181 Nog te betalen/vooruit ontvangen 4.595,35 
 1191 Nog te ontvangen/vooruit betaald 1.199,15       Resultaat lopend boekjaar 1.859,31 

Totaal   18.110,62    Totaal  18.110,62 
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