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Geachte dames en heren, 
Deze nieuwsbrief is grotendeels gevuld met de gegevens voor de algemene 

ledenvergaderingen (ALV) in de drie kernen. Neem deze nieuwsbrief dus mee naar 

de ALV’s. Zie agenda, p.4. U bent van harte welkom!  

 

Vorige week heeft uw bestuur een gesprek gehad met Welzijn Teylingen over de 

inzet van onze ouderenadviseurs (OA’s). Deze vergadering was het vervolg van een 

eerste gesprek met Welzijn Teylingen en onze OA’s. In de komende tijd zullen onze OA’s 

ingezet gaan worden binnen Welzijn Teylingen. Voor het op peil houden van de kennis van 

onze ouderenadviseurs voor wat betreft de nieuwste wetgeving en 

(gemeentelijke)regelingen vindt nascholing plaats in november. Ook vertegenwoordigers 

van welzijnsinstellingen zullen hierbij aanwezig zijn.  

 

U treft in dit nummer ook al de vooraankondiging aan van de kerst-activiteiten. Dat moet 

wel want de volgende nieuwsbrief verschijnt pas 4 december. Er zijn nog plaatsen voor de 

kerstreis en de kerstdagtocht op 26 december. Geef u snel op.  

 

Er was dit jaar weinig animo voor de beginnerscursussen iOS en Android. Degene die zich 

wel hebben opgegeven worden persoonlijk begeleid.  

Dit kalenderjaar vinden er nog twee inloopspreekuren plaats waar u terecht kan voor vraag 

en advies op het gebied van woon- en zorgtoeslag, financiën, enz. Ook kan hulp geboden 

worden bij het invullen van formulieren, bankoverschrijvingen, administratie etc. 

Daarna wordt geëvalueerd of we hiermee doorgaan.  

 

Tot de volgende keer 

Dick Voerman, voorzitter 

 
 

 Dick Voerman, voorzitter 
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Uitnodiging Algemene Bijzondere Ledenvergadering 

 

  

Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene 

Ledenvergadering op dinsdag 19 november 2019, aanvang 14.00 uur in De 

Verdieping. 

Nadat er eerder al een algemene Ledenvergadering (ALV) is geweest, waarbij 

door de leden unaniem is ingestemd met een fusie tussen de drie afdelingen van 

Seniorenvereniging Teylingen, is deze ingelaste ALV noodzakelijk om aan de 

leden het definitieve fusievoorstel voor te leggen. Om het fusiebesluit te kunnen 

nemen en de statuten van Seniorenvereniging Teylingen te kunnen vaststellen, 

moet op de ALV tenminste 50% van het aantal leden aanwezig zijn en de 

aanwezige leden moeten met een meerderheid van tenminste 2/3 instemmen met 

de voorstellen.  

Op de agenda staan de volgende vergaderstukken: 

1.       Voorstel tot fusie 

2.       Toelichting tot fusie 

3.       Statuten Seniorenvereniging Teylingen 

  

Kom naar de ledenvergadering! 

Uw stem is erg belangrijk. Beslis mee over de toekomst van Seniorenvereniging 

Teylingen.  

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen, maar toch uw stem willen 

uitbrengen voor of tegen de fusie, dan kan dat ook schriftelijk via  email: 

kboteylingen.secretariaat@gmail.com. 
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VOORSTEL TOT FUSIE 

Seniorenvereniging Teylingen 

Zaaknummer: H15335/mh 

 

De besturen van: 

1. de vereniging: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN ZUID-HOLLAND 
AFDELING SASSENHEIM, statutair gevestigd te gemeente Teylingen, 
kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in het 
handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 
40447239, hierna te noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon I”; 

2. de vereniging: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN ZUID-HOLLAND 
AFDELING VOORHOUT, statutair gevestigd te Voorhout, kantoorhoudende te 
2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in het handelsregister 
beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 40447240, hierna te 
noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon II”; en 

3. de vereniging: WARMONDSE BOND VAN OUDEREN, statutair gevestigd te 
Warmond, kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40448488, hierna te noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon 
III”; 

 
in aanmerking nemende: 

- dat geen van de te fuseren rechtspersonen ontbonden is, in staat van 
faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd; 

 

in dit voorstel wordt verstaan onder: 

- Verkrijgende Rechtspersoon: 

 SENIORENVERENIGING TEYLINGEN, een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Sassenheim, gemeente Teylingen, 

kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186,stellen voor een fusie in 

de zin van Titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen als 

gevolg waarvan de Verdwijnende Rechtspersonen ophouden te bestaan en de 

Verkrijgende Rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt. 

De ingevolge art. 312, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te vermelden 

gegevens zijn de volgende: 

a. Rechtsvorm, naam en zetel van de fuserende rechtspersonen 
 1. de vereniging: Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland Afdeling 

Sassenheim, statutair gevestigd te Sassenheim, kantoorhoudende te 2172 
HR Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in het handelsregister 
beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 40447239, hierna te 
noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon I; 
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 2. de vereniging: Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland Afdeling 

Voorhout, statutair gevestigd te Voorhout, kantoorhoudende te 2172 HR 
Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in het handelsregister beheerd 
door de Kamer van Koophandel onder nummer 40447240, hierna te noemen: 
de “Verdwijnende Rechtspersoon II”; en 

 
 3. de vereniging: Warmondse Bond van Ouderen, statutair gevestigd te 

Warmond, kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40448488, hierna te noemen: de “Verdwijnende 
Rechtspersoon III”; 

 
b. Statuten Verkrijgende Rechtspersoon 

 - de concept statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon zijn aangehecht als 

Bijlage A aan dit fusievoorstel. Bijlage A maakt een integrerend onderdeel uit 

van dit fusievoorstel; 

 - voor de volledigheid is de doorlopende tekst van de statuten van de 

Verdwijnende Rechtspersonen I, II en III als Bijlage B aan dit fusievoorstel 

gehecht. Bijlage B maakt een integrerend onderdeel uit van dit fusievoorstel; 

c. Rechten en vergoedingen, ingevolge art. 320, Boek 2 Burgerlijk Wetboek ten 

laste van de Verkrijgende Rechtspersoon toe te kennen 

 Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens de 

Verdwijnende Rechtspersonen, worden geen bijzondere rechten of vergoedingen 

toegekend. 

d. Voordelen, welke in verband met de fusie aan bestuurders of commissarissen 

van de fuserende rechtspersonen of aan anderen worden toegekend 

 Geen. 

e. Voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur van de 

Verkrijgende Rechtspersoon 

 Er bestaat een voornemen na de fusie wijziging aan te brengen in de 

samenstelling van het bestuur als volgt: 

 Verdwijnende rechtspersoon I: 

 Voorzitter: de heer Derk Voerman, geboren te Utrecht op 19 januari 1946, 

wonende te 2172 EC Sassenheim, gemeente Teylingen, Kagerplein 305; 

 Vicevoorzitter: mevrouw Johanna Jerona Catharina Datema, geboren te 

Voorhout op 12 oktober 1946, wonende te 2172 HR Sassenheim, gemeente 

Teylingen, Kagerdreef 186; en 

 Penningmeester: de heer Evert Hegnauer, geboren te Leiden op 24 december 

1954, wonende te 2215 MT Voorhout, gemeente Teylingen, Anemoonstraat 44; 
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Verdwijnende rechtspersoon II 

 Voorzitter: de heer Johannes Cornelis Clemens Gerardus Boere, geboren te 

Voorhout op 23 november 1946, wonende te 2215 HA Voorhout, gemeente 

Teylingen, Julianalaan 27; 

 Secretaris: mevrouw Johanna Jerona Catharina Datema voornoemd; 

 Penningmeester: de heer Evert Hegnauer voornoemd; en 

 Bestuurslid: de heer Wilhelmus Johannes Van Kampen, geboren te Voorhout op 

26 januari 1953, wonende te 2215 BK Voorhout, gemeente Teylingen, Boekhorstlaan 

146; 

 Verdwijnende rechtspersoon III 

 Secretaris: mevrouw Johanna Jerona Catharina Datema voornoemd; 

 Penningmeester: de heer Evert Hegnauer voornoemd; en 

 Bestuurslid: de heer Christianus Theodorus Zwetsloot, geboren te Warmond op 

25 augustus 1943, wonende te 2361 XZ Warmond, gemeente Teylingen, 

Machenlaan 50; 

 Bestuurslid: mevrouw Cornelia Maria Clara van den Ameele, geboren te 

Oegstgeest op 28 juni 1951, wonende te 2361 XP Warmond, gemeente Teylingen, 

Kloosterwei 204; 

 Verkrijgende Rechtspersoon 

 Voorzitter: de heer Derk Voerman voornoemd; 

 Vice-Voorzitter: de heer Johannes Cornelis Clemens Gerardus Boere 

voornoemd; 

 Secretaris, ledenadministrateur: mevrouw Johanna Jerona Catharina Datema 

voornoemd; 

 2e Secretaris: de heer Wilhelmus Johannes Van Kampen voornoemd; 

 Penningmeester: de heer Evert Hegnauer voornoemd; 

 Bestuurslid: de heer Christianus Theodorus Zwetsloot voornoemd; 

 Bestuurslid: mevrouw Cornelia Maria Clara van den Ameele voornoemd; en 

 Bestuurslid belangenbehartiging: de heer Johannes Martinus Carolus Borromeus 

Van Bakel, geboren te Geldrop op 4 november 1955, wonende te 2215 MG 

Voorhout, gemeente Teylingen, Jan van der Jagtstraat 6. 

f. Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de Verdwijnende 

Rechtspersoon zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende 

Rechtspersoon.  

één januari tweeduizend twintig. 
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g. Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het lidmaatschap 

van de Verdwijnende Rechtspersoon 

 Leden van de Verdwijnende Rechtspersonen worden lid van de Verkrijgende 

Rechtspersoon.  

h. Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van activiteiten 

 De activiteiten van de Verdwijnende Rechtspersoon worden voortgezet door de 

Verkrijgende Rechtspersoon als volgt: elke afdeling organiseert zijn eigen activiteiten 

en is daar zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast worden er een aantal gezamenlijke 

activiteiten georganiseerd. 

i. Invloed op de fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves in 

de balans van de Verkrijgende Rechtspersoon 

 De fusie heeft de volgende invloed van de goodwill en de uitkeerbare reserves in 

de balans van de Verkrijgende Rechtspersoon: Er zijn geen goodwill en uitkeerbare 

reserves bij de Verkrijgende Rechtspersoon. 

j. Goedkeuring van het voorstel tot fusie 

 Van de goedkeuring van dit voorstel tot fusie door de algemene 

ledenvergadering van de Verdwijnende Rechtspersonen blijkt uit de notulen van de 

vergaderingen van 11, 19 en 20 november 2019 *. 

 

 

 

Getekend te gemeente Teylingen op 

……………………………………………………………… 2019.  
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TOELICHTING VOORSTEL TOT FUSIE 

Seniorenvereniging Teylingen 

 

Zaaknummer: H15335/mh 

 

TOELICHTING op het voorstel tot fusie tussen: 

1. de vereniging: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN ZUID-HOLLAND 
AFDELING SASSENHEIM, statutair gevestigd te Sassenheim, 
kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in 
het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 
40447239, hierna te noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon I”; 

 
2. de vereniging: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN ZUID-HOLLAND 

AFDELING VOORHOUT, statutair gevestigd te Voorhout, kantoorhoudende te 
2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, ingeschreven in het handelsregister 
beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 40447240, hierna te 
noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon II”; en 

3. de vereniging: WARMONDSE BOND VAN OUDEREN, statutair gevestigd te 
Warmond, kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40448488, hierna te noemen: de “Verdwijnende Rechtspersoon 
III”; 

 
naar de vereniging SENIORENVERENIGING TEYLINGEN, gevestigd in de 
gemeente Teylingen, kantoorhoudende te 2172 HR Sassenheim, Kagerdreef 186, 
hierna te noemen: de “Verkrijgende Rechtspersoon”,  
 

- Redenen voor de fusie 

 Voor de fusie gelden de volgende redenen: de werkzaamheden van de 

fuserende rechtspersonen zijn thans, in het bijzonder wat betreft de organisatie en 

administratie, zodanig gestructureerd dat het vanuit het oogpunt van efficiency niet 

meer zinvol is deze nog langer in verschillende rechtspersonen onder te brengen. 

- Verwachte gevolgen voor de werkzaamheden 

 Wat de werkzaamheden van de fuserende rechtspersonen betreft, heeft de fusie 

naar verwachting de volgende gevolgen: elke afdeling organiseert zijn eigen 

activiteiten en is daar zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast worden er een aantal 

gezamenlijke activiteiten georganiseerd. 
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- Toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt 

 Juridisch 

 Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de Verdwijnende 

Rechtspersonen ophouden te bestaan en dat hun vermogen onder algemene titel 

wordt verkregen door de Verkrijgende Rechtspersoon. 

 Economisch 

 Vanuit economisch oogpunt heeft de fusie de volgende gevolgen: integratie van 

werkzaamheden, schaalvoordeel en kostenbesparing. 

 Sociaal 

 De fusie heeft geen enkel gevolg voor de werkgelegenheid en voor de 

arbeidsomstandigheden omdat door de Verdwijnende Rechtspersonen geen 

arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan. 

  

 

 

Zakelijk karakter 

De fusie heeft een zakelijk karakter, aangezien zij een kostenbesparing met zich 

meebrengt, alsmede een vereenvoudiging van de totale administratie van beide 

fuserende rechtspersonen. 

 

Getekend te: Teylingen op …………………………………………………………….  

(door alle bestuurders) 
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 STATUTEN SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 

 

 

Zaaknummer: H15335/mh 

 

 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam SENIORENVERENIGING TEYLINGEN. 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Teylingen. 

DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel: 

 a. het behartigen van culturele en sociaal economische belangen van alle 

senioren en van haar leden in het bijzonder; 

 b. gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van senioren aan de overige 

leden van de samenleving. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 a. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten; 

 b. het bestuderen van vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke 

ontwikkelingen en regelingen ten behoeve van senioren; 

 c. het geven van adviezen en voorlichting aan haar leden en aan anderen; 

 d. het bevorderen van activiteiten die het geestelijk en lichamelijk welzijn van de 

senioren beogen, mede op het gebied van goede ontspanning en 

vrijetijdsbesteding; 

 e. samenwerking met andere verenigingen van senioren, instellingen en 

overheid; 

 f. het aanwenden van andere toegestane middelen om het gestelde doel te 

bereiken. 
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LEDEN 

Artikel 3 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van vijftig jaar en 

ouder. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. 

ERELEDEN 

Artikel 4 

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. 

BEGUNSTIGERS 

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.  

TOELATING 

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. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt:  

 a.  door de dood van het lid; 

 b.  door opzegging door het lid; 

 c.  door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten 

gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
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 d.  door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier (4) weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk 

worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. 

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid 

voorts mogelijk: 

 a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de verplichtingen van de leden 

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is 

geworden of meegedeeld. Het besluit is dan niet op dat lid van toepassing. 

Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de 

verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen 

opzichte uit te sluiten; 

 b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat 

betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open op de algemene vergadering. Betrokkene wordt onverwijld schriftelijk 

van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS 

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.  
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JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

Artikel 9 

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 

bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 

daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR 

Artikel 10 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) natuurlijke personen die door de 

algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

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. 

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. 

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. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - 

SCHORSING 

Artikel 11 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing 

die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 

door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is onbeperkt 
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herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster 

de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden; 

 b. door (aanvrage van) faillissement of door verlening van surseance van 

betaling of door toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling 

natuurlijke personen; 

 c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

 d. door periodiek aftreden; 

 e. door ontslag door de algemene vergadering. 

4. Het bestuurslidmaatschap van degene die het lidmaatschap uitoefent namens 

een rechtspersoon of personenvennootschap eindigt voorts bij het eindigen van het 

lidmaatschap van die rechtspersoon of personenvennootschap. 

BESTUURSFUNCTIES 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

Artikel 12 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger 

aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 

ondertekend. 

 In afwijking van wat de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter 

omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels over de vergaderingen van en 

de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK  

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. 
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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 registergoederen, 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 registergoederen; 

 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. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 14 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 

 hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen; 

 hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen; 

 hetzij de secretaris en de penningmeester tezamen. 

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of 

derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te 

vertegenwoordigen. 
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JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 15 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van 

elk kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de 

vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en 

lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend 

door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan 

wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 

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. 

5. Vereist het onderzoek van deze stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, 

dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 

 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 

te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging 

voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven (7) jaar 

lang te bewaren. 
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ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 16 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe 

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering 

komen onder meer aan de orde:  

 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; 

 c.  voorziening in eventuele vacatures; 

 d.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering; 

 e. dechargering van bestuursleden voor het beleid over het afgelopen boekjaar. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 

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. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 17 

1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en 

alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste 

bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de 

vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het 

recht in die vergadering het woord te voeren. 

2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

algemene vergadering. 

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. 

4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen. 
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VOORZITTERSCHAP - NOTULEN 

Artikel 18 

1.  De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als 

omschreven in artikel 16 lid 4 laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging 

of zijn plaatsvervanger. 

 Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere 

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze 

wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. 

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de 

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering 

bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen 

opmaken. 

 De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de 

leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 19 

1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel. 

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

3.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van een bindende voordracht, 

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft dan 

opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 

plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen hetzij 

tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 Bij deze herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt 

telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is 
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gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het 

geringste aantal stemmen is uitgebracht. 

 Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de 

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Indien bij een 

stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 

gekozen. 

6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van 

personen, dan is het verworpen. 

7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dat vóór de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

8.  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 

besluit van de algemene vergadering. Voor de toepassing van deze bepaling tellen 

geschorste leden niet mee. 

9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 

omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus ook een voorstel tot 

statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 

het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende 

formaliteit niet in acht genomen. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20 

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 

ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 

zeven (7) dagen. Oproeping kan ook geschieden aan het emailadres van de leden, 

dan wel via de nieuwsbrief. 

2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaalde in artikel 21. 
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STATUTENWIJZIGING 

Artikel 21 

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 

vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als 

hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van 

de uitgebrachte stemmen. 

4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder 

bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

Artikel 22 

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het 

voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.  

2.  Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door 

het bestuur. 

3.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot 

ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden 

gegeven. 

4.  De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar en/of de 

vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan 

opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 23 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
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Agenda Sassenheim 

November 2019 
04 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

04 ma 14.30-16.30 Bowlen de Oude Tol 

05 di 09.00  Eucharistieviering  

05 di 10.00-12.00 Inloopspreekuur Zaal 6 

07 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

11 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

11 ma 14.30-17.00 Algemene ledenvergadering  
met aansluitend film 

Theaterzaal 

12 di 10.00-11.30 Digitaal Inloop Café Zaal 6 

12 di 14.30-16.30 Bloemschikken Zaal 5+6 

13 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

14 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

14 do 14.30-16.30 Sinterklaasbingo Theaterzaal 

18 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 6 

18 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

21 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

22 vr 09.45-16.00 Regionaal klaverjassen in 
De Duinpan, Sportlaan 34 

De Zilk 

25 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

25 ma 14.30-16.30 Informatiebijeenkomst:Welzijn 
Teylingen en TotalCareStore 

Zaal 5/6 

26 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 8 

27 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

28 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

December 2019 
 

02 ma 09.30 Vergaderingen activiteiten- 
commissie 

Zaal 6 

02 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

02 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude  Tol 

03 di 09.00 Eucharistieviering  

03 di 10.00-12.00 Inloopspreekuur Zaal 6 
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Agenda afd. Voorhout 

Oktober 2019 
29 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

29 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

November 2019 
05 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

05 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
12 di 09.30 Bingo met de Bokken  De Verdieping 

19 di 14.00 Tekenen/schilderen De Verdieping 
19 di 14.00 Algemene ledenvergadering 

t.b.v. de fusie met aansluitend 2 
ronden bingo 

De Verdieping 

22 vr 10.00-16.00 Verkoop Meijssen mode De Verdieping 

26 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

December 2019 
03 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

03 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

 

Agenda afd. Warmond 
 

Oktober 2019 
05 di 14.00 Grote spelletjesmiddag i.s.m. de 

Zonnebloem 
Trefpunt 

06 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

07 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

08 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

12 di 14.00 Grote Bingo Trefpunt 

13 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

14 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

15 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

20 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

20 wo 14.00 Verkorte Algemene Ledenverga- 
Dering 

Trefpunt 

21 do 13.30-17.00 Klaverjassen Trefpunt 

22 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

27 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

28 do 17.30 Diner met Senioren Wapen van Warmond 

28 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

29 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

 

 Dag van de Mantelzorg op 9 november 2019 

Zaterdag 9 november organiseert Welzijn Teylingen de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in 

Teylingen. Een gezellige dag voor de mantelzorgers vol ontspannen activiteiten, een lekkere 

lunch en kleine wellnessbehandelingen. 

Iedereen in Teylingen die voor langere tijd onbetaald zorgt voor een chronisch zieke of 

hulpbehoevende partner, kind, buur of vriend, is mantelzorger en is van harte welkom op 

deze dag. Naast alle ontspannen activiteiten krijgen mantelzorgers deze dag ruimte om zich 

te laten horen, met elkaar ervaringen en tips uitwisselen of informatie te krijgen op de 

informatiemarkt. Dit jaar zal de informatiemarkt vooral gericht zijn op de ontspanning van 
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mantelzorgers. Ook  Seniorenvereniging Teylingen is op deze Dag aanwezig met onder 

andere informatie over de belangenbehartiging en activiteiten. 

Mantelzorgers die als mantelzorger ingeschreven staan bij Welzijn Teylingen ontvangen half 

oktober een persoonlijke uitnodiging voor deze dag en kunnen zich als eerste inschrijven 

voor de activiteiten. 

Voor meer informatie of inschrijving als mantelzorger: kan men contact opnemen met Leny 

Noteboom of Jolanda Smit, mantelzorg-adviseurs Welzijn Teylingen 0252 231805 of stuur 

een mail naar: l.noteboom@welzijnteylingen.nl of j.smit@welzijnteylingen.nl 

 

 
 

Informatiebijeenkomst Welzijn Teylingen 

en TotalCareStore 

 

Seniorenvereniging Teylingen houdt op maandag 25 november 2019 een gezamenlijke 

informatiemiddag voor alle drie de afdelingen. 

 

In het eerste deel geeft Welzijn Teylingen een presentatie over de diensten en services die zij 

aanbieden. Daarbij wordt gesproken over bijv. mantelzorg, financiële knelpunten, zorglast, 

welzijn, zingeving, initiatieven in de buurt, zelfstandig blijven wonen of sociale contacten.  

 

In het tweede deel komt TotalCareStore uitleg geven over de hulpmiddelen die het dagelijks 

leven een stukje aangenamer maken voor mensen die dat nodig hebben. TotalCareStore, dé 

zorghulpmiddelen specialist van Nederland, is gevestigd in Sassenheim. U kunt hier terecht voor 

de verkoop, verhuur en kortdurende uitleen van o.a. krukken, loophulpmiddelen, 

scootmobielen, rolstoelen, rollators, douchehulpen of drempelhulpen. Ook verzorgt 

TotalCareStore landelijk de service, keuring en onderhoud aan scootmobielen en andere 

hulpmiddelen.  

 

Locatie: Theaterzaal van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 

Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

Toegang en koffie gratis 

 

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar deze bijeenkomst te komen neem dan voor 

Voorhout contact op met Hans Boere, tel. 06-22526285 en voor Warmond met Chris Zwetsloot, 

tel. 071-8889544 

mailto:l.noteboom@welzijnteylingen.nl
mailto:j.smit@welzijnteylngen.nl
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Dagtocht : Tweede Kerstdag 

Zoals bekend organiseert Seniorenvereniging Teylingen op 26 

december 2019 weer een gezellige gezamenlijke dagtocht. We vertrekken 

vanaf de opstapplaatsen naar Montfoort waar u in De Heeren van 

Montfoort wordt ontvangen met koffie/ thee en een kerstbrood. Na dit 

lekkers gaan we genieten van een mooie rondrit naar de Groene Hart. 

Hierna rijden wij terug naar De Heeren van Montfoort waar we worden 

ontvangen onder de klanken van Live muziek voor een gezellig kerstbuffet welke wordt 

afgesloten met Grand dessert “Merry Chrismas”. 

Prijs dagtocht: € 67,50,00 kbo-leden/€ 75,00 niet-leden. Dit is incl. reisverzekering en fooi 

chauffeur. 

 

 

 

 

3-daagse kerstreis 

dinsdag 10 t/m donderdag 12 december 2019 

In de vorige nieuwsbrief kondigde wij de gezamenlijke kerstreis naar hotel Lantscroon in ’s-

Heerenberg. Het hotel is gevestigd in een nieuwe aanbouw achter het 

monumentale pand. De kamers zijn voorzien van toilet, douche of ligbad, 

föhn, kluisje en een televisie. Verder heeft het hotel een lift. 

Arrangementprijs  

2-persoonskamer  € 245,00 p.p 1-persoonskamer: € 275,00 p.p. 

 

Voor de dagtocht en de  kerstreis zijn nog enkele  plaatsen 

beschikbaar. 

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u mailen naar het secretariaat van 

Seniorenvereniging Teylingen, per email: kboteylingen.secretariaat@gmail.com of per 

telefoon  06 18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 
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Gezamenlijke 8-daagse vakantieweek naar Gaasterland in Friesland 

Van zaterdag 30 mei t/m zaterdag 06 juni 2020 

Daar een aantal leden had aangegeven weer een rivierencruise te willen maken hebben wij 

tijdens de laatste vakantieweek aangegeven na te gaan welke mogelijkheden er zijn. Echter 

de  eisen die de cruisemaatschappijen stellen en de kosten waren dermate hoog dat dit tot 

gevolg zou hebben dat een aantal mensen zouden moeten afhaken. Dit wilden wij niet. We 

hebben dan ook besloten op zoek te gaan naar een andere vakantiebestemming en zijn 

uitgekomen op een gezamenlijke vakantieweek van de drie afdelingen naar Gaasterland met 

een aantal gezellige excursies. 

 

Hotel Gaasterland 

Onze verblijfplaats Rijs ligt aan de rand van het majestueuze Rijsterbos, vlakbij het 

IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein plaatsje waar het elke dag 

van het jaar aangenaam vertoeven is. Lekker wandelen, steeds weer iets nieuws zien in een 

parkachtige omgeving, dennengeur en frisse lucht van ‘zee’ opsnuiven.  

De verzorging is op basis van “alles inclusief” (logies, ontbijt, lunch/lunchpakketten, 

dinerbuffet en drankjes tussen 18.00 en 22.00 uur inbegrepen). De kamers zijn voorzien van 

douche of bad met toilet, telefoon en televisie. Het hotel heeft een lift.  

Mensen mogen zelf hele dag gratis koffie/thee pakken in het voorste gedeelte en terras van 

het hotel. 

Zaterdag 30 mei 

Om 09.30 uur vertrekken we vanaf het Onderdak in Sassenheim. Als iedereen een plaats 

gevonden heeft vertrekt de touringcar naar de N/O Polder waar wij het prachtige Urk 

bezoeken. Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke koffietafel, waarna u vrij bent om rond te 

wandelen of een bezoek aan het oude dorpscentrum te brengen. In de loop van de middag 

rijden we naar ons hotel in het plaatsje Rijs.  

 

Zondag 31 mei Gaasterland 

Na het ontbijt bent u vrij‚ na de lunch in uw hotel maken wij een mooie verkenningsrondrit 

door Gaasterland met een gids.  

Maandag 1 juni  

Eerst lekker rustig genieten van het uitgebreide ontbijt. Daarna bent u lekker vrij in het 

dorpje Rijs of voor een wandeling in het Rijsterbos. Na de lunch in uw hotel nemen wij u mee 

naar ‘de Orchideeën Hoeve’ in Luttelgeest. U zult zich verbazen over wonderen van de 

natuur. Niet zo vreemd, want de Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan een wereld vol kleur 

en fleur. Op een natuurlijke manier huis-vesten zij de meest spraakmakende parels van de 

natuur, namelijk orchideeën en vlinders, samen goed voor meer dan 3000 soorten. Zo zijn er 
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in de Vlinder Vallei tropische vogels, reptielen en vijvers met koi karpers. De tropische tuin, 

‘een nagebootst stukje oerwoud’, huisvest duizenden wilde natuursoorten orchideeën, 

waarvan vele soorten alleen nog hier te bewonderen zijn. De Maleisische tuin is de grootste. 

De Orchideeën Hoeve is geheel overdekt, drempelvrij en zeer rolstoelvriendelijk.  

Dinsdag 2 juni  

Na het ontbijt neemt uw chauffeur u mee naar het mooie Friese stadje Hindeloopen. Hier 

beginnen we met een kopje koffie met typische Friese kruidkoek. Aansluitend wordt u 

verrast met een live visafslag waar de vis op een ludieke manier bij opbod en afslag zoals 

vroeger verkocht wordt. Na deze leuke bijeenkomst bent u nog vrij in Hindeloopen om dit 

voormalige Zuiderzee stadje te bezoeken. Na de lunch in uw hotel rijden we naar Workum 

en brengen wij een bezoek aan het Jopie Huismanmuseum, Vanaf zijn jeugd tekent Jopie 

Huisman wat hij om zich heen ziet en wat hem raakt. Portretten uit zijn jonge jaren laten zijn 

familie zien, later ook stadsgenoten uit Workum. Het zijn nooit de notabelen van de stad, 

maar altijd de gewone mensen die zijn belangstelling hebben. Later, in zijn werkzaam leven 

als oud ijzer en voddenkoopman, zien we die  

voorliefde voor het kleine, gewone, kapotte, weggegooide terug in  

zijn schilderijen.  

Woensdag 3 juni  

Na het ontbijt rijden we naar Joure. Hier bezoeken wij de Douwe Egberts museum. Hier 

maakt u kennis met typische Jouster ambachten als klokken maken, kopergieten en 

zilversmeden maar ook met een nog werkende drukkerij. Daarnaast is er een collectie op het 

gebied van koffie, thee en tabak. De oude koffiebranderij kan op verzoek zelfs nog in 

werking worden gezet. Na het museumbezoek moet u beslist een kijkje nemen in 

museumwinkel De Witte Os uit 1871 waar men nog in nostalgische sfeer wordt geholpen 

aan koffie, thee en snoepgoed uit grootmoeders tijd. Tijdens het bezoek kunt u nog genieten 

van een kop koffie of thee met Oranjekoek. Na dit bezoek kunt u naar de weekmarkt in Joure 

welke op loopafstand van het museum gehouden wordt.  

Donderdag 4 juni  

Na het ontbijt rijden gaat u om 08.30 uur weg want wij gaan naar Den Helder voor de 

overtocht naar Texel (lunchpakketten mee). Texel heeft een veelzijdig landschap dat boeit in 

alle seizoenen. Schilderachtige dorpjes met gezellige cafés en restaurants, natuur, frisse 

lucht, ruimte en vele ontspanningsmogelijkheden. U wordt op het eiland opgewacht door en 

gids deze neemt u mee voor een rit over het eiland en naar het bekendste juttersmuseum. 

De Jutter vertelt over zijn spannende tochten langs het strand bij nacht en ontij. Het 

museum ligt tussen Den Burg en De Koog. Volgens de jutters zelf is het eerste, echte en 

grootste jutters-museum ter wereld.  

Vrijdag 5 juni  

Eerst lekker genieten van het uitgebreide ontbijt daarna bent u lekker vrij voor een 

wandeling of gewoon lekker zitten op het terraswant de koffie of thee is de hele dag gratis . 

Na een heerlijke lunch in ons hotel gaan we naar Drachten waar we inschepen op een mooie 
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rondvaart boot voor een prachtige rondvaart over de Olde Feanen. Dit behoort tot één de 

mooiste ongerepte natuurgebieden van Nederland. Met zijn prachtige plassen en vaarten is 

het een uniek gebied om een rondvaart te maken. Gedurende de vaartocht krijgt u koffie of 

thee met iets lekkers aangeboden.  

Zaterdag 6 juni  

Na het ontbijt koffers pakken en vertrekken wij voor een mooie rit naar het schilderachtig 

Hanzestad Hattem. De Hanzestad is al eeuwen een inspiratiebron voor kunstschilders, Jan 

Voerman was een van hen, Hij schilderde graag de wolken boven de IJssel en zijn woonplaats 

Hattem, zijn schilderijen zijn te zien in het Voerman Museum Hattem. In het museum is ook 

werk van zijn zoon te zien. Voerman junior maakte furore met aquarellen in Verkade albums. 

Anton Pieck was eveneens gecharmeerd van Hattem. Een overzicht van het werk van deze 

nostalgisch schilder hangt in het Anton Pieck Museum. En er is nog meer cultuur te snuiven 

in deze Hanzestad, onder meer in het Nederlands Bakkerij-museum, de museums kunt u op 

eigen gelegenheid en kosten bezoeken ook vind u hier gezellige terrasjes en leuke 

winkeltjes, (vandaag krijgt u lunchpakketten van het hotel mee). Hierna vervolgen wij onze 

reis naar een goed restaurant voor een heerlijk diner vervolgens brengen wij u weer naar uw 

opstapplaats . 

 

Arrangementsprijs: € 675,00 per persoon  

     Toeslag 1-persoonskamer: € 90,00 per kamer 

Bij prijs inbegrepen: 

 Lunch op de heenweg. 

 Rondrit Gaasterland met gids. 

 Overtocht Den Helder naar Texel en gids op het eiland. 

 Entree Juttersmuseum. 

 Entree Jopie Huisman museum 

 Bezoek Hindeloopen met visafslag + koffie met koek. 

 Entree Douwe Egbersmuseum met Fries gebak. 

 Rondvaart over de Olde Feanen met koffie/thee en koek. 

 Entree Orchidee hoeve 

 Bowling avond. 

 Gezellige avond met live muziek. 

 bezoek Hattem 

 afscheidsdiner 
 Voor deze reis kan men zich inschrijven. Zie hiervoor het aanmeldingsformulier op pp 39 . 

Voor vragen kunt u zich wenden tot secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, email: 

kboteylingen.secretariaat@gmail.com of tel. 06 1818 4053  (ma t/m vr van 11.00 tot 13.00 

uur). 

 

                                      ************* 
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 Kom met uw digitale vragen naar het digitale inloopcafé 

Zowel op dinsdagmorgen 12 november als dinsdagmorgen 17 december van 10.00 

tot 11.30 uur kan men terecht in het digitale inloopcafé in het Onderdak. Deze inloop 

is voor zowel iPads als andere tablets. De inloop is er voor iedereen die praktische 

hulp, advies en informatie nodig heeft bij het gebruik van de tablets, welk merk het 

ook is en hoe oud, het maakt niet uit.  

 

Onder het genot van een kopje koffie/thee staan de tabletcoaches van de 

seniorenvereniging Teylingen klaar om u te helpen en te adviseren. 

 

Heeft  U problemen of vragen over de aanschaf van een iPad of een andere tablet, kom langs 

wij zullen u met plezier op weg helpen. 

 

Het Onderdak beschikt over draadloos internet, ook wel bekend als Wifi, zodat we u 

uitgebreid kunnen helpen met alle praktische problemen. 

 

Openingstijden van het digitale inloopcafé in Het Onderdak: 

 

dinsdagen 12 november en 17 december van 10.00 tot 11:30 uur. 

Het digitale inloopcafé is kosteloos. 

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Holland Rijnland 

Zoals via de weekbladen aangekondigd voert klanttevredenheidsonderzoek uit naar het 

functioneren van de Regiotaxi. Indien u gebruik maakt van de Regiotaxi dan kan het zijn dat 

u in de periode van 2  september tot en met 20 september telefonisch benaderd bent met 

het verzoek enkele vragen over uw ervaringen met de Regiotaxi te beantwoorden. Niet alle 

pashouders worden telefonisch benaderd. Het kan dus zijn dat u niet gebeld bent. Mocht u 

niet benaderd zijn en wilt u toch melden in hoeverre u al of niet tevreden bent over de 

Regiotaxi dan kunt u zich wenden tot Huub Cloosterman, tel.221272, onze 

vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Holland Rijnland of tot een van onze ouderen-

adviseurs. 
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Terugkombijeenkomst gezamenlijke 8-Daagse vakantieweek 

van 1 juli 2019 t/m 8 juli 2019 

Op woensdag 25 september vond de terugkombijeenkomst plaats van de gezamenlijke 

vakantieweek 2019. Nagenoeg alle vakantiegangers waren aanwezig. Onder het genot van 

een koffie met gebak en een drankje werd een fotopresentatie gegeven en kwamen de 

herinneringen weer naar boven van deze gezellige vakantie. Hierna werd het boekje waarin 

het verslag en een aantal foto’s van deze vakantie uitgereikt. Onderstaand vindt u hiervan 

een samenvatting. 

Maandag 1 juli 

Rond kwart voor tien arriveerde de bus, die door fileleed een kwartier later 

aanwezig is. Nadat alle koffers, rollators en een rolstoel onderin de bus hun plek 

hadden gekregen en iedereen zijn plaats in de bus had ingenomen konden we 

vertrekken richting ons vakantieadres in Duitsland. In Velden kon men genieten 

van een uitgebreide lunch met heerlijke koffie. Na genoten te hebben van deze 

tussenstop gingen we richting Stadtkyll. Ondertussen konden we genieten van de omgeving. 

In de namiddag kwamen wij aan in ons hotel Am Park te Stadtkyll, waar we hartelijk 

ontvangen werden met koffie en gebak. Vervolgens ontvingen we  de kamersleutels. We 

kregen in het hotel een eigen ruimte toegewezen voor ontbijt, lunch en diner. Johan, de 

restaurant-manager en entertainer, gaf de nodige informatie over de huisregels en het 

avondgebeuren. Daarna kregen we een heerlijk diner voorgeschoteld. ‘s Avonds konden we 

kiezen tussen binnenblijven of een avondwandeling door Stadtkyll o.l.v. Johan. Degenen die 

met Johan meeliepen moesten wel goed luisteren, want zijn verhaal zou de volgende dag 

terugkomen in de vorm van een quiz.   

Dinsdag 2 juli 

We hadden alle tijd om te ontbijten. Tussen half acht en tien uur druppelde 

iedereen naar de ontbijtzaal. ’s Morgens kon iedereen zijn gang gaan. Velen 

bleven heerlijk koffiedrinken op het terras, anderen bezochten het kerkje van 

Stadtkyll of maakten een van de uitgezette wandelingen. Aan het begin van de 

middag reden we door een schitterende omgeving naar Bad Münstereifel. Een 

geweldig mooi stadje. Je kon er heerlijk winkelen of op een terrasje zitten. Een 

aantal van ons bezochten de aanwezige kerk of liepen langs de stadsmuur. Bij thuiskomst 

was net een KBO-groep uit Twente gearriveerd. (Er komen meerdere KBO-afdelingen naar 

dit hotel.) Het was rond kwart voor zes. We zaten heerlijk op het terras met een drankje in 

ons hand. Een daverend geluid van een helikopter boven ons hoofd. Het was de trauma. 

Deze landde voor ons hotel op het grasveld. De piloot van dit toestel was een jonge vrouw 

uit Nederland. Zij kwam even bij ons langs omdat ze Nederlands hoorde spreken. Er was een 

dokterspost tegenover het hotel. Een patiënt van deze post werd door het traumateam 

meegenomen naar een ziekenhuis. Bij het opstijgen voelden we luchtverplaatsing aan den 

lijve. 

Om half zeven konden we aan tafel en na de servering en het nuttigen van de soep konden 

we per tafelgroep genieten van het diner. 
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Het avondprogramma bestond uit twee delen. Allen die gisteravond de wandeling door 

Stadtkyll hadden gemaakt, konden meedoen aan de quizavond. Johan begeleidde op een 

humoristische manier de quizantwoorden. De anderen konden buiten genieten van de groep 

uit Twente. Twee heren met hun mondharmonica gaven een prachtige muziekavond.  

Woensdag 3 juli  

Deze dag stond in het teken van de leeuwinnen. Wat zouden ze gaan  

doen? Door naar de finale of terug naar huis? Iedereen was er al mee bezig. Rond de klok 

van tienen reed Stef ons naar Gerolstein.  Daar bezochten we de bronwaterfabriek. Daarna 

hadden we een  voortreffelijke lunch. Vervolgens bracht Stef ons naar het kribbe- en 

poppenmuseum te Büllingen-Manderfeld. We keken onze ogen uit. Hele mooie poppen, 

poppenhuizen en magnifieke kerststallen. Zag veel verwondering in de ogen van de 

bezoekers.  

Na het diner hadden we de keus uit televisiekijken of genieten van de muziekavond die 

Johan had georganiseerd. De meeste gasten hadden zich al geïnstalleerd in de hal, want we 

wilden getuige zijn van de wedstrijd van onze leeuwinnen. Wat was iedereen blij dat de 

dames naar de finale gingen. Toch nog even kijken bij Johan en de muziek.  

Donderdag 4 juli 

Na het ontbijt vertrokken we naar Echternach. Wat een prachtige stad, fantastische 

gebouwen en een mooie katholieke kerk. We konden in deze kerk naar het graf van St. 

Willibrordus Ging helaas, voor een aantal van ons, om twaalf uur dicht. Daarna, lopen, kijken 

en lekker eten en zorgen dat je weer op tijd bij de bus bent.  

Op de terugweg reed Stef binnen door naar het hotel. Wat een mooie terugtocht, een 

fantastische natuurlijke omgeving.  

Na het diner kon je tegen betaling van vijf euro gaan bingoën of gewoon lekker buiten zitten, 

rond de bar hangen, klaverjassen of op tijd naar bed gaan. Tijdens de bingo vielen we weer 

in de prijzen. Het was weer een geslaagde dag. 

Vrijdag 5 juli 

We konden vanochtend rustig aan doen, want we hadden geen 

ochtendactiviteit. Iedereen vulde de ochtend op zijn eigen wijze in. 

Van laat uit bed tot heerlijk in het zonnetje of een lekkere wandeling 

maken. Na de lunch maakten we een rondvaart de Ruhrsee. Het werd 

een heerlijke, eigenlijk een te korte boottocht. Daarna bezochten we 

Schwammenauel. De avond was ter eigen invulling. Verschillende van 

ons zaten heerlijk moppen te tappen, anderen gingen op het terras 

zitten en weer anderen gingen kaarten. 

Zaterdag 6 juli 

Deze dag bezochten we Prüm. We konden daar rustig de basiliek naar binnen. Er bleek een 

uitvaart te zijn. Enkelen van ons ging even naar binnen. Het was een uitvaart zonder 

aanwezige kist. Bij de uit-vaartondernemer geïnformeerd of het lichaam aan de wetenschap 
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was gegeven. Dat was niet het geval. Als de overledene gecremeerd wil worden, is eerst de 

crematie en dan –als men dat wenst- een kerkelijke viering. We hadden tijd genoeg om het 

stadje te bewonderen, te wandelen of een terrasje te nemen. Iedereen was weer op tijd bij 

de bus zodat we om half een konden gaan lunchen. Na de lunch ging iedereen z’n eigen 

gang.  

Zondag 7 juli 

Deze dag zou er anders uit gaan zien. Vanmorgen kon je lekker uitslapen, als je maar zorgde 

dat je voor tien uur ontbeten had. Maar je moest om kwart voor twaalf weer aan tafel zitten 

voor het diner. Dat was even vreemd, maar men had gauw door dat dat met  

de voetbalwedstrijd te maken had.  

Na het diner gingen we snel de bus in richting Wildpark Hellenthal. Stef had daar een rondrit 

door het park gereserveerd. En dat was zeker de moeite waard! Aan het eind van de rondrit 

werden we afgezet vlak bij het terrein waar de roofvogelshow gegeven werd. Het was wel 

even behelpen. Er waren weinig echte zitplaatsen. De meesten van ons zaten op een ronde 

dwarsbalk. Dat zat niet lekker, maar we konden genieten van die wervelende show. 

 We gingen op tijd weer richting hotel, want om vijf uur zou de belangrijkste wedstrijd 

beginnen. We konden het volgen in twee ruimtes. De centrale hal en in de “muziekkamer”. 

In de hal hadden we Nederlands commentaar en in de muziekkamer Duits commentaar. Na 

het zingen van het Wilhelmus in beide ruimtes kon de wedstrijd beginnen. Als je het heel 

goed wilde zien, kon je beter op je kamer kijken. In de pauze van de wedstrijd konden we 

broodjes klaarmaken. Zie je het gebeuren; ruim honderd mensen die gaan broodjes smeren. 

Niet iedereen zat bij de start van de tweede helft weer op z’n plek. De sfeer in het hotel was 

goed, maar het resultaat van de wedstrijd viel tegen. Een verloren wedstrijd, maar met een 

team waar we uiterst trots op mogen zijn! Na de wedstrijd gingen een aantal van ons 

richting kamer om de koffer alvast in te pakken. Wie nog niet naar bed wilde kon meedoen 

met de muziekavond van de andere groep. Nog even genieten van de warme muzikale stem 

van Johan. Maar er werd op de laatste avond ook voor de  laatste keer gekaart. 

Maandag 8 juli 

’s Ochtends ging iedereen ontbijten en werd men in de gelegenheid gesteld om een 

lunchpakket te maken. Je kon natuurlijk ook onderweg lunchen. Nadat alle koffers en 

rollators in de bus zaten en alle sleutels waren ingeleverd konden we vertrekken vanuit ons 

vakantieadres richting Sassenheim.   

Onderweg stopten we in Brüggen. Daar konden we wandelen en lunchen, misschien nog de 

laatste inkopen doen. Het mooie slot konden we niet beklimmen want deze is op maandag 

gesloten.  

Tussen Montfoort en Sassenheim nam Jan van der Nouland de microfoon en nam met ons 

de hele week nog keer door. Dat is Jan wel toevertrouwd. Dat doet hij al jaren. Hij sprak ook 

een  
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dankwoord uit richting Bep en mij, maar noemde vooral Netty Havenaar. Zij heeft hier het 

meeste werk aangehad. In Sassenheim werden we door familieleden verwelkomd en gingen 

onder vele dankzeggingen naar huis.  

 

slot 

Het was een heerlijke vakantieweek. We hebben ontzettend geboft met het weer. We 

hadden een leuke groep vakantiegangers mee. “Oude” en nieuwe gasten. We hebben 

ontzettend geboft met het hotelpersoneel. Bep en ik kunnen terugkijken op een fijne week 

en hopen dat volgend jaar weer te kunnen doen.  
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Overheid verlaagt maximale collectiviteitskorting basisverzekering 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale collectiviteitskorting voor de 

basisverzekering landelijk verlaagd. De overheid stelt dat collectiviteitskortingen 

onvoldoende gerechtvaardigd worden door besparingen op zorgkosten. De 

korting leidt tot een hogere kostprijs en wordt hierdoor feitelijk betaald door verzekerden 

die deze korting niet krijgen. Dit is voor ons aanleiding om de kortingen die wij geven op de 

basisverzekering te herzien. 

 

Wat betekent dit voor uw collectieve afspraak? 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de korting van uw collectiviteit op de basisverzekering 2%. De 

korting op de aanvullende verzekering blijft hetzelfde. Hierin verandert dus niets. 

 

Wat betekent dit voor de premie voor 2020? 

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Jaarlijks stellen wij de 

premie vast. Daarbij gaan we uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. 

Vallen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht? Dan besteden we dat geld aan nog 

betere zorg of we gebruiken het om een verdere premiestijging te beperken. 

 

De kortingsverlaging die wij moeten doorvoeren heeft een gunstig effect op de kostprijs van 

de basisverzekering en daarmee op de premie. Wat dit betekent voor de uiteindelijke 

premie die u betaalt, is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de zorgkosten en de 

doorrekening van de overheidsplannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Rond half 

november informeren wij u en alle verzekeringnemers in uw collectiviteit over de nieuwe 

premie van 2020. De verandering in de collectieve korting van de basisverzekering nemen 

wij hierin mee. 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 

Bert  van den   Nouwland     O+B     email bvandennouwland@ziggo.nl 

                                   tel. 0252-864572 

                                                            coördinator     belastinginvullers  

Martin Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 

  tel. 0252 214942 

Hans Boere Hans Boere                         O email: bvo@casema.nl  

   tel. 06-22526285 

Henk Brouwer O+B henkbrouwer_53@hotmail.com 

  tel. 0252-231087 

Huub Cloosterman O+B email: h.cloosterman@planet.nl 

  tel. 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 

  tel. 0252-212313 

Els de Haas Els  de Haas                          O Email: emdehaas@ziggo.nl  

             tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer Evert Hegnauer                   B email:everthegnauerkbo@gmail.com     

                                                                                                                             tel.  0252-221228/06 42848205 

Wim  van Kampen O email: wjvkampen@gmail.com 

  tel. 0252-214992 

Otto Knottnerus B email: ottoknottnerus@cs.com 

  tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 

  tel. 071-3010895 

Dick Voerman O dickvoerman@icloud.nl 

  tel. 0252-347347 

Joke Vos Joke Vos                               O joke.d.vos@icloud.com  

             tel. 0252-213627 
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Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  Voorhout, tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP Voorhout, tel: 0252-214972 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout, Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 2215 BK Voorhout, tel: 025-214992 
 
Ouderenadviseurs: 
 
Dhr. Hans Boere 
Dhr. Wim van Kampen 
 

Bankrelatie: NL 65 RABO 0366063499 
Ten name van:  KBO Teylingen afd. Voorhout 
 

Drukwerk: Rein van den Berg        
 
 

Van de activiteiten commissie 
 
De maand november is ook voor ons een belangrijke maand. 
Zo wordt er een nieuwe prins carnaval gekozen, die als hij gekozen is, zich bij ons in 
De Verdieping, op 12 november komt voorstellen. 
Deze middag zal geheel verzorgd worden door de Bokken met een Bingo, drankje en 
een hapje. 
Natuurlijk steunen wij hen daarbij, als dat nodig is. 
De week daarop, 19 november, is er een ledenvergadering van Seniorenvereniging 
Teylingen afdeling Voorhout over de fusie, die de 3 seniorenverenigingen willen 
aangaan . 
Wij, als activiteiten commissie rekenen op een positieve vergadering, zodat wij met 
een sterk hoofdbestuur achter ons, de activiteiten op een goede manier kunnen 
voortzetten. 
Na de vergadering willen ook wij, nog enkele rondjes bingo spelen. 
Voor het kaarten en sjoelen is het  misschien jammer, maar de contacten met de 
Bokken en het hoofdbestuur zijn ook voor ons  heel belangrijk. 
Op 17 December is er de Kerstviering met een lunch en met een optreden van onze 
Voorhoutse Toneelvereniging “ Cultuur Verheft “. Zie elders in de maandbrief. 
Wij, als activiteiten commissie, zouden het heel fijn vinden, als we u bij deze 
activiteiten kunnen ontmoeten. 
 
Jan Bol 
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 Lady's Day 
 
Maandag 30 september zijn we naar de modeshow in Boskoop geweest. 
We waren al vroeg op stap. We kregen koffie met een gebakje. Daarna een leuke 
show met verschillende mannequins. Leuke draagbare mode voor senioren. Hierna 
kregen wij een lunch. Er was een gezellige kleine bingo. Er werd driftig gepast en 
velen hebben aardig wat kleding gekocht. 
De advocaat viel bij iedereen in goede smaak. 
Tijd om naar huis te gaan. 
Het was een leuke gezellige dag, er werd al weer gevraagd om in het voorjaar weer 
een show te houden. 
 
Groetjes Trees. 

 
 

Bingo met de Bokken 

Als er bij de Carnavalsvereniging een nieuwe prins wordt gekozen op of rond de 11e 

november, is het een traditie dat de dinsdag daar opvolgend, de Bokken altijd  in De 

Verdieping komen om een gezellige bingomiddag te organiseren. Ook de middag 

van 12 november zullen de Bokken er als vanouds zijn en wordt het vast weer een 

gezellige middag. Als het even kan zal ook het nieuwe prinsenpaar langs komen om 

zich voor te stellen en zij zullen dan ook zeker een rondje bingo mee spelen.  

Hans Boere 

 
 

  
 Kerstworkshop 

 
Ook dit jaar komt er weer een workshop kerststukje maken bij Natasja aan de 
Jacoba van Beierenweg 134b.   Dit is op woensdagmiddag 
18 december 2019 om 14.00 uur. De kosten bedragen net als vorig jaar €20,00. Dit 
dient u direct bij de aanmelding te voldoen. Degene die mee willen rijden kunnen dit 
op het aanmeldingsformulier vermelden. Een aanmeldingsformulier vindt u achter in 
dit boekje. Inleveren bij Trees voor 30 november. 
Adres: Herenstraat 95 (brievenbus zit in de Churchilllaan) 
Of bij Wim van Kampen Boekhorstlaan 146. 
Kan ook in de Verdieping ingeleverd worden op de dinsdagmiddag. 

 

 

 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 

Kerstviering 17 december 
 
Op dinsdag 17 december organiseert de Activiteiten Commissie van de 
Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout, in De Verdieping de kerstviering. 
Dit jaar op een luchtige manier, maar natuurlijk wel met een kerstgedachte. 
Deze kerstviering hebben wij Toneelvereniging “Cultuur Verheft” uitgenodigd. 
Zij vinden het leuk om samen met ons deze kerstviering van begin tot het eind mee 
te maken. 
Hun programma gaan wij niet verraden, maar dat het leuk wordt, is zeker. 
Van ons programma laten we wel wat los, zo is er koffie met iets lekkers, een goede 
lunch, enkele drankjes en diverse hapjes waar we de dag mee willen afsluiten. 
Daar we een lunch hebben, willen wij toch graag dat u zich inschrijft, zie inschrijf 
formulier. 
Bij de inschrijving, vragen wij 10 euro bijdrage per persoon, wij hopen dat dit u niet 
weerhoudt. 
Wij hopen op een goede opkomst bij onze kerstviering. 
 

De Activiteiten Commissie 
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Aanmeldingsformulier 

Workshop kerststuk maken bij bloemsierkunst Natasja aan de Jacoba van 

Beierenweg 134b op woensdagmiddag 18 december 2019 

Aanmelden voor 30 november 

 

De € 20,00  bij aanmelding  te voldoen. 

We gaan met eigen vervoer. 
 
Dhr./Mw. …………………………………..….................. 

Adres............................................................................ 

Postcode..………………………………………………... 

Woonplaats..…………………………………….............. 

Tel.nr .………………………………..……………........... 

Mobielnr....……………………………………….............. 

Wil graag mee rijden..…………………………………… 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------knip hier 

Aanmeldingsformulier 

Kerstviering op dinsdag 17 december in De Verdieping, aanvang 11.00 uur. Inschrijven 

dinsdag 26 november om 13.00 uur in De Verdieping of voor 1 december dit formulier in 

de bus doen bij een van de leden van de activiteitencommissie met een envelop en €10,-- 

 

Dhr./Mw. …………………………………..……….. 

Adres ….................................................................... 

Postcode ………………….  

Woonplaats ……………………………………………… 

Tel.nr …………………………………………  

Mobielnr. …………………………………………………….. 

E-mailadres ………………………………………….......  
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Aanmeldingsformulier 
8 daagse  vakantie naar Gaasterland in Friesland 

zaterdag 30 mei  t/m zaterdag 6 juni 2020 

 

1. dhr/mw. ……………………………………………….……..……wel/geen KBO-lid  

geboortedatum: …………………………………………………………………. ………… 

Postcode + woonplaats: …........................ ………………..…………….……….. 

Straat + huisnr.: ………………………….…………………………………………….……… 

Tel.nr ……………..…….……… Mobiel mee op reis nr. ……………………..…….. 

Eventueel dieet. Welke ……………………………………………….……..……………. 

Neemt u  een rollator mee :……………………………..ja / nee (omcirkelen) 

In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..……………………….... Tel.nr. ………………….….…..… 

 
Wil de kamer delen met ………………………….……………………….……..……... 

2. dhr/mw. ……………………………………………….……..……wel/geen KBO-lid  

geboortedatum: …………………………………………………………………. ………… 

Straat + huisnr: ………..…………………………………………………………..….……… 

Tel.nr ……………..…….……… Mobiel mee op reis nr. ……………………..…….. 

Eventueel dieet. Welke ……………………………………………..……….…………… 

Neemt u  een rollator mee :……………………………..ja / nee (omcirkelen) 

In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..……………………….... Tel.nr. …………….…….….….… 
 
<Zie verder volgende pagina> 
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Wenst  

    ⃝  2-persoonskamer € 675,-- p.p. voor leden  
                                           € 725,-- voor niet-leden 

⃝   1-persoonskamer €.765,-- p.p. 

 
Vul onderstaand de volgende gegevens in: 
Zorgverzekering 1e deelnemer: 

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

Zorgverzekering 2e deelnemer: 

………………………………………………………………………………………………………… 

U dient direct bij inschrijving op te geven welke reis- en annuleringsverzekering u heeft 
afgesloten. 
Reis- en annuleringsverzekering met polisnr. 1e deelnemer 

………………………………………………………………………………………………………… 

Reis- en annuleringsverzekering met polisnr. 2e deelnemer 

………………………………………………………………………………………………………… 

Een 1ste aanbetaling van €100 p.p. dient direct bij inschrijving te worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL79RABO0315157356 t.n.v. KBO Teylingen onder vermelding Vakantie 
2020.  
Vóór 1 mei 2020 dient u het resterende bedrag te voldoen. 
Gelieve dit formulier volledig ingevuld te zenden naar : 
 
 
 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.714 
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