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1. INLEIDING 
Voor u ligt het verslag van Seniorenvereniging Teylingen over 2020. Het jaar dat we met z’n allen 
zo positief begonnen. We zouden veel activiteiten, dagtochten, diners, zomeractiviteiten, zomer- 
en kerstvakanties en diverse gezellige bijeenkomsten gaan maken. Echter het jaar 2020 zal de 
boeken in gaan als het jaar, dat we ineens te maken kregen met Corona. Een virus, dat ons van 
alle kanten bedreigde, en waardoor we gedurende het jaar met allerlei maatregelen te maken 
kregen teneinde om ons zo goed mogelijk te kunnen wapenen tegen dit virus.  
De coronacrisis heeft ertoe geleid, dat veel geplande activiteiten niet door konden gaan. Vanaf 
half maart moesten alle activiteiten worden geannuleerd. We hielden hoop, dat er na een aantal 
maanden misschien weer iets georganiseerd kon worden, maar zoals bekend kwam het niet 
zover. Telkens weer laaide het virus op, en kregen we opnieuw te maken met aanvullende 
maatregelen, waardoor we veelal binnen moesten blijven, niet samenkomen en afstand houden.  
In het najaar wilden we voorzichtig weer beginnen, maar de besmettingen liepen weer op en de 
overheid vaardigde strengere maatregelen uit met als gevolg dat alle activiteiten wederom 
afgelast moesten worden. 
 
Wat dit jaar ons verder gaat brengen is nog onduidelijk en onzeker. Nog steeds hebben we te 
maken met beperkende maatregelen. Vaccinatie gaat hopelijk de oplossing brengen, maar voor 
het zover is, dat iedereen gevaccineerd is, zijn we weer maanden verder.  
Natuurlijk hopen we allemaal, dat we weer snel het ‘normale’ leven kunnen oppakken, zodat de 
leden van Seniorenvereniging Teylingen elkaar weer kunnen ontmoeten en met elkaar aan de 
activiteiten kunnen deelnemen.  

 
2.  DOELSTELLING  
Seniorenvereniging Teylingen staat voor een goede belangenbehartiging voor alle 50-plussers, dat 
wil zeggen: meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg, 
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 overheids-
taken naar gemeenten en regio maakte de noodzaak van het oppakken van lokale belangen-
behartiging 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 Bestuurssamenstelling 2020 
Het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen, waaronder vallen de 
afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond, is als volgt:  
• Dick Voerman, voorzitter 
• Netty Havenaar, secretaris, ledenadministrateur  
• Jan van Bakel, bestuurslid belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein  

Teylingen 
• Evert Hegnauer, penningmeester 
• Wim van Kampen, bestuurslid 
• Corri van Wetten, bestuurslid 

• Hans Wilson, bestuurslid 
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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 2020 
-  Buitengewone algemene ledenvergadering 
In maart 2019 hebben de leden van de drie afzonderlijke senioren-
verenigingen in Teylingen mandaat gegeven aan het bestuur om het 
voorstel tot fusie verder uit te werken naar een fusie van de drie 
afdelingen tot één vereniging per 1 januari 2020. In november 2019 
werd het fusievoorstel in de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij alle 
drie de afdelingen afzonderlijk voorgelegd. De opkomst was goed maar 
helaas onvoldoende om een stemming over het fusievoorstel te laten 
plaatsvinden: de statutair vereiste aanwezigheid van 2/3 van het 
aantal leden van de vereniging werd niet gehaald. Daarom was een 
tweede ledenvergadering vereist. Op 10 januari 2020 vond gelijktijdig met de nieuwjaars-
bijeenkomst een buitengewone algemene ledenvergadering in Hotel Van der Valk plaats. Bij deze 
ALV gold  niet het vereiste dat twee derde van de leden aanwezig moet zijn. De aanwezige leden 
stemden – op drie leden na – unaniem voor de fusie.  
De statuten van Seniorenvereniging Teylingen, gevestigd in de gemeente Teylingen, zijn juridisch 
bij notariële akte vastgelegd voor notaris Miranda Heemskerk te Voorhout op 20 april 2020.  

 
-  Algemene ledenvergadering 2020 
De geplande algemene ledenvergadering (ALV) 2020 in de Oude Tol Partycentre in Sassenheim op 
16 maart 2020 kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. In de statuten van onze vereniging 
is opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV moet 
plaatsvinden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het 
voorgaande jaar. Door de maatregelen konden we als vereniging niet aan de verplichtingen 
voldoen. Vele verenigingen kwam hierdoor in de problemen. Daarom werd door de overheid een 
“noodwet” in het leven geroepen. Op 24 april 2020 is de tijdelijke “wet COVID19 Justitie en 
Veiligheid” in werking getreden die 6 maanden van kracht zou zijn. De ALV werd daarom 
verschoven naar 14 oktober 2020. Voor de leden die fysiek niet bij de ALV aanwezig wilden of 
konden zijn was het mogelijk middels inlevering van de in de nieuwsbrief opgenomen volmacht 
hun stem uit te brengen. Echter een 2de lockdown volgde en moest ook deze ALV geannuleerd 
worden. Om toch tot bindende besluiten te komen werd onderzocht of het bestuur door 
schriftelijke stemming goedkeuring van de jaarstukken en de begroting van het lopende jaar van 
de leden kon verkrijgen. Op 16 februari 2021 zijn na schriftelijke stemming de jaarstukken 2019 
en de begroting 2020 goedgekeurd. 
 
3.4 Verdere Overlegvormen in 2020 
Ondanks de coronacrisis hebben in- en externe vergaderingen, fysiek of digitaal, grotendeels 
doorgang gevonden. Aan deze vergaderingen neemt een delegatie van het bestuur en/of  
vrijwilligers van Seniorenvereniging Teylingen deel: 
Vergaderingen intern: 

• Bestuursvergaderingen (9x)  

• Overleg activiteitencommissies afdelingen (Sassenheim 1 keer, Voorhout en  Warmond  
maandelijks).  
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Daarnaast heeft een gezamenlijk overleg van de activiteitencommissie met de contact-
personen van de afd. Sassenheim plaatsgevonden. 
 

Vergaderingen extern: 

• Bijscholing belastinginvullers (1x). 

• Vergaderingen: werkgroep Belangenbehartiging Regio Duin- en Bollenstreek (2x) 

• Vergaderingen belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein Teylingen. De advies-
raad adviseert het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over 
beleid en uitvoering van de WMO en Jeugdwet. 

• Vergaderingen Meedenkersnetwerk: in het kader van de belangenbehartiging is dit jaar in 
de gemeente HLT-samen het Meedenkersnetwerk opgericht. Hierin zijn enkele van onze 
ouderenadviseurs actief met name om mee te denken met senioren en hen te onder-
steunen bij het vinden van de juiste route om hun hulpvragen bij de juiste (overheids) 
organisaties te kunnen indienen. Er is daarnaast actief deelgenomen aan meerdere 
vergaderingen van  de stuurgroep Meedenkersnetwerk. 

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

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

• Vergaderingen Zorgpact (fysiek en digitaal (5x)): stuur- en uitvoeringsgroep: doel zorgen 
dat oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (3x). In het 
Zorgpact participeren diverse organisaties die actief zijn in de gemeente Teylingen: als 
HLTSamen, de gemeente Teylingen, Welzijn Teylingen, Stek, Zorg & Zekerheid, Marente 
en Seniorenvereniging Teylingen. 

• Vergaderingen Klankbordgroep Regiotaxi Holland Rijnland. Hier worden o.a. richtlijnen, 
problemen en oplossingen voor de gebruikers van de regiotaxi besproken.  (2x).  

• Vergaderingen Stichting Exploitatiebeheer Onderdak (1 x) inzake verhuur ruimten in het 
Onderdak. 

• Vergaderingen Stichting Trefpunt Warmond (1x) inzake verhuur ruimten in het Trefpunt. 
 

4.   BELANGENBEHARTIGING  
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van Seniorenvereniging Teylingen en 
vindt plaats op de terreinen: wonen, welzijn en zorg, 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 Bollenstreek 
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 Seniorenvereniging Teylingen en ook niet-leden. 
 

4.1 Belastinginvullers 
Bij Seniorenvereniging Teylingen zijn 7 belastinginvullers (Huba’s genoemd) 
werkzaam. In 2020 zijn 450 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.  
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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  
Onze vrijwillige ouderenadviseurs (OA’s) zijn breed inzetbaar om bij alle senioren in de gemeente 
Teylingen huisbezoeken af te leggen. 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.”  
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 

 
In het kader van de belangenbehartiging werken Seniorenvereniging Teylingen en Welzijn 
Teylingen al jarenlang nauw samen. Regelmatig organiseren KBO Zuid-Holland en Welzijn 
Teylingen bijeenkomsten om de kennis van de OA’s op peil te houden. Op verzoek van Welzijn 
Teylingen kunnen ouderenadviseurs worden ingezet bij intakegesprekken bij hulpaanvragen door 
senioren. 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 kan een OA signaleren of iemand hulp nodig heeft bijv. bij 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, en 
mensen krijgen de persoonlijke aandacht die ze wensen. Bovendien kan er sneller hulp of 
ondersteuning ingezet worden. De vrijwillige ouderenadviseurs zijn voor de vereniging de ogen en 
de oren.  

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 2020 
Elk jaar wordt in het kader van de collectieve belangenbehartiging binnen elke afdeling een 
aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Als gevolg van de coronapandemie heeft de 
informatiebijeenkomst “Positieve Gezondheid” alleen plaatsgevonden in Sassenheim, aantal 
deelnemers 13. 
 

5. ACTIVITEITEN 
Seniorenvereniging Teylingen heeft naast  een overkoepelende gezamenlijke 
activiteitencommissie in elke afdeling een eigen activiteitencommissie. De 
doelstelling is het organiseren en aanbieden van culturele en sociale 
activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek.  
In de maanden van januari tot en met half maart hebben alle geplande 
activiteiten normaal plaatsgevonden. Ook vonden op 25 februari nog de 
gezellige carnavalsmiddagen voor de senioren plaats van de Carnavalsvereni-
gingen “De Saksen” in Sassenheim, en “de Bokken” in Voorhout. 

Sinds maart is dat helaas veranderd door de Coronamaatregelen. Vanwege sluiting van de 
gebouwen zijn diverse geplande activiteiten en evenementen niet doorgegaan. Deze sluiting had 
vooral consequenties op de reguliere wekelijkse activiteiten. Ook de geplande dagtochten en 
vakantieweken, de zomeractiviteiten en informatiebijeenkomsten konden niet doorgaan.  
Daarna volgde in de zomer een versoepeling en kon in september weer voorzichtig worden gestart 
met (de voorbereidingen van) een aantal activiteiten. Om deel te nemen moest men zich vooraf 
inschrijven en werd een maximum aantal personen toegelaten. Toen in het najaar de corona-
besmettingen weer toenamen volgde een 2de lockdown met nog strengere RIVM-maatregelen. 
Alle activiteiten kwamen stil te liggen. De opening van het seizoen, de viering van de Dag van de 
Ouderen, het voorjaars- en najaarsdiner en de kerst- en nieuwjaarsvieringen konden geen door-
gang vinden. Al bij al een moeilijk jaar voor onze activiteiten ook omdat vooruit plannen van 
evenementen erg moeilijk was.  

 

5.1  Activiteiten Seniorenvereniging Teylingen  
De gezamenlijke activiteitencommissie, bestaat uit de volgende leden, respectievelijk uit 
Sassenheim, Voorhout en Warmond: 
Hans Boere tel: 0252-213715 
Netty Havenaar tel. 06-18184053 
Dick Voerman tel. 06-48085888 
Chris Zwetsloot tel. 071-8889544 
 
Onderstaand geven we een weergave van de activiteiten die we 2020 nog wel hebben kunnen 
organiseren. 

• Fusiebijeenkomst/Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020 met een geslaagd optreden van 
de Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse Lied.  
Als presentie kregen de aanwezigen een notitieblokje met naam en logo en een bijbehorend 
pennetje uitgereikt. 
Aantal deelnemers: 201 

• IPad/tablet Café 
IPad: bijeenkomst Ontdek je iPad: 2 deelnemers 
Tablet: bijeenkomst, Ontdek je iPad: 3 deelnemers 
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Voor sommigen is het moeilijk om naar het iPad/Tabletcafé te komen 
of om een cursus te volgen, om welke redenen dan ook. Telefonisch 
contact en een afspraak thuis is dan snel geregeld. Vragen over het 
gebruik van een laptop, printer of gebruik van telefoons e.d. kunnen 
dan ook aan de orde komen. Ook deze hulp is meestal effectief, 
hoewel niet alle vragen altijd kunnen worden beantwoord. Dit jaar is 
door de iPad/Tabletcoaches bij de deelnemers thuis uitleg gegeven, 
corona proof.  
 

5.2 Activiteiten afdeling Sassenheim 
De activiteitencommissie van Sassenheim bestaat uit de volgende leden: 
Netty Havenaar, coördinator tel. 06-18184053 
Jos Jonkman tel. 0252-216168 
Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Dick Voerman tel. 06-48085888 
Hans Wilson tel. 0252-348458 
Harry Witteman tel. 0252-215725 
Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
• Bingo: 2 middagen, aantal deelnemers: 122 

• Bloemschikken: 1 middag, aantal deelnemers: 20 

• Bowlen 5 middagen, aantal deelnemers: 73 

• Bridgen: aantal deelnemers 182  

• Klaverjassen: aantal deelnemers: 164 

• Filmmiddagen: 4 middagen, aantal deelnemers 95 

• Hobbyclub: vindt elke 1e en 3e week van de maand plaats.  

• Leesclub: aantal deelnemer: 35 
In het najaar is de leesclub door omstandigheden niet bijeengeweest. Janneko Peen, coördina-
tor van deze leesclub, is gestopt. Ondanks oproep in de nieuwsbrief en op de vacaturebank van 
Welzijn Teylingen heeft zich nog niemand aangemeld om het stokje van haar over te nemen. 
Mocht iemand bereid zijn de organisatie van de leeskring over te nemen, meldt u zich dan s.v.p  
bij het secretariaat. 

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. Als gevolg van de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen 
konden er het afgelopen jaar maar 7 wandelingen worden gemaakt. 
 

5.3 Activiteiten afdeling Voorhout 
De activiteitencommissie van Voorhout bestaat uit de volgende leden: 
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 
 
• Klaverjassen: aantal deelnemers: 548 

• Sjoelen: aantal deelnemers: 218 

• Schilder- en tekenclub : aantal deelnemers 109 
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5.4  Activiteiten afdeling Warmond 
De activiteitencommissie van Warmond bestaat uit de volgende leden: 
Chris Zwetsloot, voorzitter activiteitencommissie tel. 071-8889544 
Louise Munneke tel. 071-3011139 
Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Chris van Veen tel. 06-18278617 
 
Klaverjassen jan t/m mrt en sept t/m okt: 453 deelnemers 
Soos: 23 deelnemers 
Diavoorstelling: op 10 februari 2020 over Park Oostergeest, aantal deelnemers 45 
Quiz: op 13 maart 2020:  aantal 30 deelnemers. 

 

6.    ALGEMENE ZAKEN 
6.1 Ledenadministratie  

Ook het ledenaantal van onze vereniging heeft te lijden gehad onder 
de gevolgen van de coronacrisis. De afgelopen jaren bleef het 
ledenaantal min of meer gelijk aan het aantal leden dat de vereniging 
verlaten had. Door het wegvallen van de activiteiten is het ledenaantal 
teruggelopen.  In het afgelopen jaar zijn weinig tot geen mogelijkheden 
geweest om nieuwe leden te werven.  
Zo telde op 1 januari 2020 het totale ledenbestand 2079 leden. Op 31 december 2020 telde 
het totale ledenbestand van Seniorenvereniging Teylingen 1924 leden. De cijfers laten zien 
dat er sprake is van vermindering van het aantal leden.  
 

        Ledenaantallen  Sassenheim    Voorhout Warmond Totaal Teylingen 
Gewoon lid  940 598 381 1919 
Ereleden  2 0 3  5 
 
Nieuwe leden  20 21 9  50  
Opzeggingen/verhuizingen  55 35 16  106 
Overleden  47 34 11  92 
Uitgeschreven 4 2 1 7 
 

Leeftijdsopbouw per 31 december 2020 
 

Geboortejaar Leeftijd Sassenheim Voorhout Warmond Totaal 

1920 100 0 2 0 2 

1921-1930 90 – 99 jaar  70 34 14 118 

1931-1940 80 – 89 jaar 381 209 146 736 

1941-1950 70 – 79 jaar 391 233 164 788 

1951-1960 60 – 69 jaar 87 71 36 194 

1961-1970 50 – 59 jaar 13 3 3 19 

Geboortedatum onbekend 0 46 21 67 

Totaal aantal leden 942 598 384 1924 
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6.2 Contributie 2020 
De contributie bedraagt al enkele jaren €25 per lid. Hiervan 
moet een deel van de contributie, zijnde €17,56, afge-
dragen worden aan de KBO-PCOB en KBO Zuid-Holland. 
Deze kosten worden door de KBO-PCOB gebruikt voor de 
belangenbehartiging op provinciaal/landelijk niveau als-
mede het verzorgen van onder andere de opleiding en 
jaarlijkse bijscholing van de belastinginvullers en ouderen-
adviseurs. Daarnaast geeft KBO-PCOB 10 keer per jaar het 
ledenmagazine uit, die na het drukken verspreid moet 

worden over de provincie en de gemeenten.  
Wat van de contributie voor onze vereniging overblijft (zijnde €7,44) is bestemd voor het 
drukken van onze nieuwsbrief (10x per jaar), de brochure zomeractiviteiten, het bijhouden 
van de leden- en financiële administratie, de plaatselijke belangenbehartiging, alsmede de 
huur van alle door de vereniging in gebruik zijnde ruimten in het Onderdak in Sassenheim, 
het Trefpunt in Warmond en de Verdieping in Voorhout. Er moeten namelijk ruim van tevoren 
afspraken gemaakt worden zodat we verzekerd zijn dat onze geplande activiteiten te allen 
tijde doorgang kunnen vinden.  
Om de activiteiten te organiseren wordt in de deelnamekosten altijd een component voor 
deze kosten opgenomen. Vorig jaar hebben we de deelnamekosten terugbetaald terwijl wij 
voor de organisatie hiervan wel hebben moeten betalen. We hebben dan ook een beroep op 
onze reserves moeten doen. 
 

6.3 Inning contributies 

Het bijhouden van alle denkbare mutaties (opzegging lidmaatschap, verhuizing, overlijden, 
nieuwe leden, aanvullen gegevens enz.) neemt de nodige tijd in beslag. En de controle op 
het betalen van de contributies inclusief het versturen van herinneringen komt daar ook nog 
bij. Ten gevolge van de fusie moest de vereniging opnieuw ingeschreven worden in de 
registers van de Kamer van Koophandel. Hiermede kwamen de oude afdelingsnamen en de 
daaraan gekoppelde nummers van de Kamer van Koophandel te vervallen. Dit geldt ook voor 
de oude namen op de bankrekeningen. Voor de nieuwe bankrekening moesten nieuwe 
machtigingsformulieren voor de automatische incasso van de contributie bij de leden 
gevraagd worden. Alle leden hebben hiertoe in augustus een brief ontvangen met verzoek 
het aan de achterzijde opgenomen machtigingsformulier te ondertekenen en te retourneren 
naar het secretariaat. Vele leden hebben daar gehoor aan gegeven.  
De overige leden betalen op een andere manier. Die mogelijkheid blijft ook in de toekomst 
bestaan, maar het bestuur heeft wel sterk de voorkeur voor automatisch incasseren. Dat 
scheelt veel aan administratiekosten en tijd voor de ledenadministrateur. Om deze extra 
kosten voor de vereniging te beperken is in onze nieuwsbrieven gemeld dat het bestuur 
genoodzaakt is met ingang van 2021 hiervoor notakosten in rekening te brengen. De reden 
is dat het maken en het verspreiden van de nota’s veel kosten met zich meebrengen.  In de 
afgelopen jaren heeft de ledenadministrateur veel moeite moeten doen om de contributie 
bij een aantal leden tijdig te innen. In een aantal gevallen moest tot 2 keer toe een 
herinneringsnota verzonden worden.  

 

6.4 Ledenwerving  
Mede als gevolg van de coronacrisis is het ledenaantal de afgelopen jaar verminderd enerzijds 
omdat er geen activiteiten plaatsvonden en anderzijds omdat leden verhuisden of zijn 
overleden. Dit onderstreept nog eens de noodzaak van het voornemen van het bestuur om 
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de komende jaren extra inspanningen te verrichten om nieuwe leden te werven. Het werven 
van nieuwe leden vond vaak plaats via mond-en-mond reclame omdat leden gezellige 
bijeenkomsten hadden bijgewoond of dat men aan een bepaalde activiteit had deelgenomen. 
Bij ledenwerving 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. Daarbij is 
relevant dat zij vaak heel mobiel zijn en veelal op eigen 
initiatief hun activiteiten organiseren en daarbij gebruik 
maken van hun kennis en ervaring met onder meer sociale 
media. 
De redenen om lid te worden/blijven van Seniorenvereniging 
Teylingen focust zich steeds meer op belangenbehartiging, 
daarnaast blijven de activiteiten vanwege het sociale aspect heel belangrijk. Om meer leden 
te werven heeft het bestuur een nieuw wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. 
Binnenkort komen de folders onder meer te liggen bij seniorenappartementen, de biblio-
theek en de gemeente- en verzorgingshuizen. Daarnaast is een start gemaakt met het 
opstellen van een stappenplan voor de organisatie van een  wervingscampagne. 

 

6.5 Sponsoring en subsidie 
6.5.a Gemeente Teylingen 2020 
Ook dit jaar heeft de gemeente Teylingen een exploitatiesubsidie aan de afdelingen beschikbaar 
gesteld; voor Sassenheim €3370,--, voor Voorhout €2488,-- en voor Warmond €.1838,--.  
 

6.5.b Rabo ClubSupport 2020 
Dit jaar hebben we voor de 7de 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 van €585,82.  
 

06.5.c Meerlandenfonds 2020 
Jaarlijks ondersteunt het Meerlandenfonds sportverenigingen, evenementen en goede doelen in 
de regio. Seniorenvereniging Teylingen kreeg een donatie van €500,--. Als bestedingsdoel wordt 
gedacht aan een activiteit voor de kroonjarigen van 80, 85, 90, 95 en 100 jarigen. Hier zal nog 
invulling aan worden gegeven zodra de corona onder controle is. 

6.6 Communicatie  
- Website 
Als gevolg van de fusie is het afgelopen jaar door het bestuur hard gewerkt aan 
het opzetten van een geheel nieuwe website. Deze is op 1 september live gegaan 

(https://seniorenverenigingteylingen.nl). De inhoud en uitstraling zijn totaal 
anders. De website is veel compacter en overzichtelijker en heeft een frisse, kleurige 
uitstraling. Belangenbehartiging komt uiteraard aan bod en er is aandacht voor de gezamenlijke 
en de afzonderlijk door de afdelingen georganiseerde activiteiten van Seniorenvereniging 
Teylingen. De website is dan ook een belangrijk communicatiemiddel naar de leden. Op de nieuwe 
website zijn veel positieve reacties van de leden gekomen. 
De webmasters van de afdelingen zijn voor Voorhout Wim van Kampen, voor Sassenheim Netty 
Havenaar en voor Warmond (vacature). 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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- Nieuwsbrief 
Ons belangrijkste communicatiemiddel met de leden is onze nieuwsbrief dat maandelijks door een 
aantal bestuursleden wordt samengesteld. Elke afdeling heeft zijn eigen nieuwsbrief. De nieuws-
brief bestaat uit een algemeen deel en de belangenbehartiging van de vereniging, in het midden 
de drie afzonderlijke agenda’s van de afdelingen en tot slot de mededelingen en activiteiten van 
de eigen afdeling.  Er zijn tien nieuwsbrieven (de septembereditie waarin het activiteiten-
programma 2019-2020 en de gezamenlijke kerstnieuwsbrief) en het boekje zomeractiviteiten 
samengesteld. Circa 61 bezorgers/contactpersonen zorgden er uiteindelijk voor dat de nieuws-
brieven bij de leden in de brievenbus terecht kwamen.  
In verband met de coronaperikelen is een keer besloten geen nieuwsbrief rond te brengen. In deze 
periode zijn veel leden geïnformeerd via de email. 
 
Om de binding met de leden sterk te houden hebben alle drie de afdelingen voor hun leden iets 
extra’s georganiseerd. Omdat de Dag van de Ouderen niet doorging kregen alle leden een mooie 
kaart (ontworpen door docente aquarelleren Annet van Gerven) en een stylus pen met als 
inscriptie. “Seniorenvereniging Teylingen Belangenorganisatie voor 50-plussers” Ook heeft elke 
afdeling een attentie bij de kerstnieuwsbrief aangeboden. Gezien de vele positieve reacties die 
het bestuur hierop mocht ontvangen, werd dit erg gewaardeerd.   
Ook zijn de leden waarvan het emailadres bekend is bij de ledenadministratie een aantal keren 
per email geïnformeerd over belangrijke zaken etc. 

 

6.7 Contactpersonen/ bezorgers 
In Sassenheim vierden in 2020 een aantal bruidsparen hun 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum 
(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.  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, 85, 95 en 100 
jarige leeftijd wordt een felicitatiekaart bezorgd.  

 

6.8 Financiën  
De penningmeester was ook dit jaar verantwoordelijk voor het financiële 
reilen en zeilen van onze vereniging. De kascommissie heeft de jaar-
stukken gecontroleerd en goedgekeurd. In hun schriftelijke verklaring 
adviseerden zij de algemene ledenvergadering het bestuur décharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2020 tijdens de 
schriftelijke ALV (zie pag.4 , 3.3).  
 

 

Tot slot 
Ondanks dat we dit jaar niet veel hebben kunnen doen, is dit secretarieel verslag toch nog dertien 
kantjes geworden. Daaruit mag blijken dat wij wel veel activiteiten hebben voorbereid maar helaas 
niet allemaal hebben kunnen uitvoeren. Het bleef helaas vaak naast het voorbereiden, reserveren, 
uitstellen en nog eens uitstellen. We spreken de wens en de hoop uit dat dat in 2021, nadat we 
allemaal gevaccineerd zijn, de draad weer kunnen oppakken en zoveel mogelijk ons “gewone 
leven” weer terugkrijgen.  
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Voor alle activiteiten geldt, dat veel uitgebreidere informatie en verslaggeving in de nieuwsbrieven 
van 2021 te vinden zullen zijn. Ook kunt u deze informatie allemaal terugvinden op onze website  

(https://seniorenverenigingteylingen.nl) onder menuregel “Activiteiten > jaarboekje 2020/2021. 
 
De vereniging kan niet functioneren zonder de inzet van vele vrijwilligers die belangeloos er voor 
zorgen dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden. Alle vrijwilligers zetten zich in met hun kennis 
en vaardigheden. Aan het einde van 2020 telde de vereniging totaal 82 vrijwilligers.  
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die in 2020 belangrijk zijn geweest voor onze vereniging voor 
hun enthousiasme, inbreng en ondersteuning. 
 
Sassenheim, ……………………… 2021 
 
Netty Havenaar, secretaris 
 
 
 
 
 
Voor akkoord:     Voor akkoord:    Voor akkoord: 
 
 
 
 
Dick Voerman       Evert Hegnauer   Netty Havenaar 
Voorzitter       penningmeester   secretaris 
  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Toelichting op het financieel jaarverslag door de penningmeester  
 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een speciaal jaar achter de rug.  
Begin 2020 is de fusie van de afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond formeel bekrachtigd 
tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering in januari die door 200 leden werd bijgewoond. 
Medio 2020 is de fusie formeel vastgelegd bij de notaris en bij de kamer van koophandel. 
Per 1 juli 2020 zijn de financiële administraties samengevoegd. De betaal- en spaarrekeningen zijn 
samengevoegd en op naam gezet van Seniorenvereniging Teylingen. Iedere afdeling behoudt zijn 
eigen reserves en bepaalt zelf waar deze reserves in de toekomst voor worden ingezet. Een en 
ander is in de balans terug te vinden. 
Per saldo heeft de vereniging een negatief resultaat geboekt van € 2354,14. Dat werd met name 
veroorzaakt door de extra kosten die gemaakt zijn voor de feestelijke fusiebijeenkomst. Ook 
hebben we in oktober alle leden een kaartje met een kleine attentie gestuurd. Dat was vooraf niet 
begroot.  
 
De afdelingen konden dit jaar maar weinig activiteiten ontplooien in verband met de Corona 
epidemie maar hebben het financieel per saldo redelijk gedaan. Dit is vooral te danken aan het 
feit dat zij geen vaste lasten hebben. Huur en inkoop worden uitsluitend naar gebruik in rekening 
gebracht. Voor activiteiten die niet zijn doorgegaan in verband met Corona zijn dan ook geen 
kosten in rekening gebracht. In enkele gevallen is wel wat extra ruimte ingehuurd om aan de 
coronaregels te voldoen. 
 
De leden die zich hadden ingeschreven voor de geplande activiteiten (Dagtochten, Vakanties, 
Bowlen, Tekenen, Aquarelleren, Bloemschikken etc.) en daarvoor al hadden betaald, hebben hun 
te veel betaalde inleggelden teruggekregen of krijgen dat binnenkort op hun rekening terug-
gestort.  
 
In de begroting voor het jaar 2021 wordt een eenmalige meevaller ingeboekt in de vorm van een 
bijdrage uit het “voorzieningenfonds” van KBO Zuid-Holland dat eind 2020 is opgeheven. 
Daarom kunnen een aantal activiteiten dit jaar wat ruimer worden begroot. Voor de jaren daarna 
moet bezien worden of dat ook in de toekomst mogelijk blijft.  
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen 2020   

Inkomsten    

begroting 
2021 

begroting 
2022 

      

Subsidie  Sassenheim  € 3.370,00    

Subsidie Warmond  € 1.838,00    

Subsidie Voorhout  € 2.488,00    

Subsidie Teylingen    € 7.696,00 € 7.696,00 

Subsidie Dag van de Ouderen  € 0,00  € 5.000,00 € 5.000,00 

Inleg jaarvergadering 187 p  € 935,00  € 0,00 € 0,00 

Inleg Dag van de Ouderen  € 0,00  € 1.000,00 € 1.000,00 

Rabo clubkascampagne  € 585,82  € 500,00 € 500,00 

Legaat  € 125,00  € 0,00 € 0,00 

Bijdrage Meerlanden fonds  € 500,00  € 500,00 € 0,00 

Administratiekosten    € 1.500,00 € 1.500,00 

Totaal inkomsten  € 9.841,82  € 16.196,00 € 15.696,00 

      

Uitgaven      

Fusiejaarvergadering      

 Vd Valk € 5.181,00    

 Wallinga € 953,75    

 Beuk € 898,85    

 Schoonoord € 25,00    

 Bloemen  etc. € 170,00    

Totaal fusiefeest  € 7.228,60  € 0,00 € 0,00 

      

Drukken Jaarverslag  € 371,47  € 400,00 € 400,00 

Vervanging apparatuur  € 886,53  € 500,00 € 500,00 

Verzekeringen  € 0,00  € 950,00 € 1.000,00 

Bureaukosten  € 870,01  € 400,00 € 400,00 

Website  € 250,00  € 250,00 € 250,00 

Fusiekosten Notaris  € 514,35  € 0,00 € 0,00 

KvK  € 50,00  € 0,00 € 0,00 

Presentje leden  € 2.355,71  € 2.000,00 € 2.000,00 

Bankkosten  € 1.062,55  € 500,00 € 500,00 

Reservering Meerlanden Fonds € 500,00  € 500,00 € 0,00 

Dag van de Ouderen  € 0,00  € 7.500,00 € 6.000,00 

Jaarvergadering  € 0,00  € 1.000,00 € 1.000,00 

Totaal overige uitgaven  € 6.860,62  € 14.000,00 € 12.050,00 

Totaal uitgaven  € 14.089,22  € 14.000,00 € 12.050,00 

      

Resultaat Teylingen2020  -€ 4.247,40  € 2.196,00 € 3.646,00 

      

Resultaat Sassenheim  € 1.306,63  € 1.250,00 -€ 2.800,00 

Resultaat Voorhout  € 791,07  € 1.500,00 -€ 1.900,00 

Resultaat Warmond  -€ 204,44  -€ 1.150,00 -€ 2.000,00 

Totaal resultaat 2020  -€ 2.354,14  € 3.796,00 -€ 3.054,00 
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Seniorenvereniging Teylingen Balans 2020  
     

Beginbalans      

Activa   Passiva  
Kas Warmond € 948,30  Algemene reserve Warmond € 13.515,27 

Rabobank betaalrek. Warmond € 8.535,85  Nog te betalen Warmond € 4.695,35 

ING betaalrek. Warmond € 873,20  Algemene reserve Voorhout € 28.632,84 

ING rendementrek. Warmond € 1.403,44  Nog te betalen Voorhout € 8.109,16 

ASN bank Warmond € 5.150,68  Algemene reserve Sassenheim € 21.113,95 

Nog te ontvangen Warmond € 1.299,15  Nog te betalenSassenheim € 19.420,68 

Kas activiteiten Voorhout € 50,51  Algemene reserve Teylingen € 3.576,12 

Rabobank betaalrek. Voorhout € 7.684,73  Nog te betalenTeylingen € 4.956,60 

Rabobank rendementrek. Voorhout € 28.937,30    

ABNAMRO betaalrek. Reizen € 76,46    

Kas Sassenheim € 1.804,00    

Rabobank betaalrek. Sassenheim € 8.976,49    

Rabobank bingorek. Sassenheim € 300,79    

Rabobank rendementrek. Sassenheim € 21.108,75    

Bank reserve fondsen Sassenheim € 5.922,26    

Nog te ontvangen Sassenheim € 2.415,34    

Kas Teylingen € 12,50    

Rabo Teylingen € 5.189,22    

Nog te ontvangenTeylingen € 3.331,00    

Totaal Activa € 104.019,97  Totaal Passiva € 104.019,97 

     

     

Eindbalans     

Activa   Passiva  
Kas € 1.164,17  Algemene reserve Teylingen € 3.576,12 

Rabobank betaalrek. Warmond € 0,00  Reserve Warmond € 13.515,27 

ING rendementrek. Warmond € 0,00  Reserve Voorhout € 28.637,84 

ASN bank Warmond € 0,00  Reserve Sassenheim € 21.108,95 

Rabobank betaalrek. Voorhout € 0,00  Nog te betalen € 20.913,30 

Rabobank rendementrek. Voorhout € 0,00    

ABNAMRO betaalrek. Reizen € 0,00  Resultaat 2020 -€ 2.354,14 

Rabobank rendementrek. Sassenheim € 0,00    

Bank reserve fondsen Sassenheim € 0,00    

Rabo bestuursrekening € 16.779,58    

Rabo activiteitenrekening € 862,36    

Rabo spaarrekening € 58.261,71    

ING rekening Warmond € 8.329,52    

     

Totaal activa € 85.397,34  Totaal passiva € 85.397,34 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Sassenheim 2020 

      

Inkomsten    Begroting 2021 Begroting 2021 

      

Contributies 2020      

      

 Overloop uit 2019 € 9.275,00    

 Incassobatch € 14.175,00    

 Betaald Nota € 2.950,00    

 Totaal € 26.400,00  € 24.000,00 € 24.000,00 

      

Activiteiten      

 Bijdrage voorzieningenfonds  € 4.350,00 € 0,00 

 Inleg Bingo/kaarten € 716,00  € 1.500,00 € 2.500,00 

 Inleg bloemschikken € 800,00  € 400,00 € 750,00 

 Inleg Bowlen € 400,00  € 400,00 € 750,00 

 Inleg Aquarelleren € 290,00  € 400,00 € 400,00 

 Consumptieverkoop € 263,22  € 400,00 € 600,00 

 Inleg Seizoensopening € 200,00  € 450,00 € 450,00 

 Inleg Seizoenssluiting € 0,00  € 0,00 € 450,00 

 Inleg Kerstviering € 0,00  € 800,00 € 800,00 

 Totaal € 2.669,22  € 3.100,00 € 5.450,00 

      

Totaal inkomsten  € 29.069,22  € 31.900,00 € 29.900,00 

      

Uitgaven      

Afdracht bond  € 17.089,12  € 16.500,00 € 16.500,00 

Vrijwilligers  € 956,99  € 1.000,00 € 1.000,00 

Drukwerk  € 6.281,13  € 7.000,00 € 7.000,00 

Huur  € 1.329,01  € 1.500,00 € 2.500,00 

Prijzen Bingo  € 152,95  € 500,00 € 500,00 

Bloemschikken  € 737,94  € 500,00 € 750,00 

Aquarelleren  € 290,00  € 500,00 € 500,00 

Kosten Bowlen  € 449,00  € 500,00 € 800,00 

Kosten seizoensopening € 340,00  € 1.000,00 € 1.000,00 

Kosten seizoenssluiting € 0,00  € 0,00 € 1.000,00 

Kosten kerstviering  € 0,00  € 1.500,00 € 1.000,00 

Bureaukosten  € 136,45  € 150,00 € 150,00 

      

Totaal uitgaven  € 27.762,59  € 30.650,00 € 32.700,00 

      

Resultaat  € 1.306,63  € 1.250,00 -€ 2.800,00 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Voorhout 2020  
      

Inkomsten    Begroting 2021 Begroting 2022 

Contributies      
      

 Overloop uit 2019 € 5.975,00    

 Incassobatch € 7.175,00    

 Betaald Nota € 3.319,50    

 Totaal € 16.469,50  € 16.000,00 € 16.000,00 
      

Activiteiten      

 

Aandeel voorzieningen- 
       fonds € 0,00  € 4.350,00 € 0,00 

 Inleg stamppotmaaltijd € 400,00  € 400,00 € 400,00 

 Inleg klaverjassen/sjoelen € 1.316,50  € 1.500,00 € 3.000,00 

 Inleg tekenlessen € 1.042,50  € 500,00 € 1.000,00 

 Inleg seizoensopening € 0,00  € 450,00 € 450,00 

 Inleg seizoenssluiting € 0,00  € 0,00 € 450,00 

 Inleg kerstviering € 0,00  € 700,00 € 700,00 

 Consumptieverkoop € 1.000,00  € 1.500,00 € 3.000,00 

 Totaal € 3.759,00    
      

Totaal inkomsten  € 20.228,50  € 25.400,00 € 25.000,00 
      

Uitgaven      

Afdracht bond  € 10.731,16  € 10.500,00 € 10.500,00 

Vrijwilligerslunch  € 666,10  € 1.000,00 € 1.000,00 

Drukwerk  € 2.998,72  € 3.000,00 € 3.000,00 

Inkoop      

 Plus € 811,89  € 1.500,00 € 2.500,00 

 De Verdieping € 504,30  € 1.000,00 € 1.000,00 

 Pin € 93,08  € 150,00 € 150,00 

 VD Berg € 105,00  € 0,00 € 0,00 

Huur  € 1.833,52  € 3.000,00 € 4.000,00 

Tekenlessen  € 450,00  € 500,00 € 500,00 

Bureaukosten  € 343,66  € 350,00 € 350,00 

Stamppotmaaltijd  € 0,00  € 400,00 € 400,00 

Reservering tekenlessen 
        2021  € 500,00  € 0,00 € 0,00 

Reservering stamppot- 
         maaltijd 2021  € 400,00  € 0,00 € 0,00 

Kosten seizoensopening € 0,00  € 1.000,00 € 1.000,00 

Kosten seizoenssluiting  € 0,00  € 0,00 € 1.000,00 

Kosten kerstviering  € 0,00  € 1.500,00 € 1.500,00 

Totaal uitgaven  € 19.437,43  € 23.900,00 € 26.900,00 
      

Resultaat  € 791,07  € 1.500,00 -€ 1.900,00 
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Exploitatie Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Warmond 2020  
      

Inkomsten    Begroting 2021 Begroting 2022 

      

Contributies 2020      

      

 Overloop uit 2019 € 4.105,00    

 Incassobatch € 4.950,00    

 Betaald Nota € 1.075,00    

      

 Totaal € 10.130,00  € 9.500,00 € 9.500,00 

      

Activiteiten      

 

Aandeel voorzie- 
       ningenfonds   € 4.350,00 € 0,00 

   
Inleg activiteiten Tref- 
       punt € 1.854,00  € 1.500,00 € 3.000,00 

 Inleg Seizoensopening € 0,00  € 250,00 € 250,00 

 Inleg Kerstviering € 0,00  € 350,00 € 350,00 

 Totaal € 1.854,00  € 6.450,00 € 3.600,00 

      

Totaal inkomsten  € 11.984,00  € 15.950,00 € 13.100,00 

      

Uitgaven      

Afdracht bond  € 6.728,00  € 6.600,00 € 6.600,00 

Kosten activiteiten Trefpunt  
      (incl. prijzen klaverjassen)  € 530,55  € 750,00 € 750,00 

Vrijwilligers lunch/etentje  € 158,85  € 750,00 € 750,00 

Drukwerk  € 1.939,10  € 2.000,00 € 1.500,00 

Huur + bargebruik Trefpunt  € 1.470,99  € 2.000,00 € 3.500,00 

Presentje leden december  € 1.224,50  € 1.500,00 € 0,00 

Bureaukosten  € 136,45  € 150,00 € 150,00 

Organisatie dagtocht (eenmalig) € 0,00  € 1.000,00 € 0,00 

Kosten seizoensopening  € 0,00  € 300,00 € 300,00 

Kosten maandelijkse  
      reguliere middagen    € 0,00  € 1.050,00 € 1.050,00 

Kosten kerstviering  € 0,00  € 1.000,00 € 500,00 

      

Totaal uitgaven  € 12.188,44  € 17.100,00 € 15.100,00 

      

Resultaat  -€ 204,44  -€ 1.150,00 -€ 2.000,00 
 

 

 


