
JAARVERSLAG  2020 

Seniorenvereniging Westerkwartier 

 

 

 

2020  Een gemankeerd verenigingsjaar 

 

Een jaar, waarin we moesten ervaren dat het leven niet naar onze menselijke 

pijpen danst. Toch is onze activiteitencommissie er in geslaagd op de weinige 

momenten dat het mocht en kon bijeenkomsten te organiseren.  De eerste nog 

in de verwachting dat we ons  weer, als gewoonlijk, mochten verheugen op de 

onderwerpen die de commissie telkens weer met verve uit haar schier 

onuitputtelijke hoge hoed wist te toveren. Tot de natuur ons confronteerde 

met  onze overmoed. Dit toont maar weer eens het tekort schieten van het 

menselijk denkvermogen aan. 

Voorlopig is er geen mogelijkheid een jaarvergadering te houden. U heeft de 

stukken gekregen en kunt er op reageren. Schriftelijk, per e-mail of per 

telefoon.  

Het bestuur wenst u en de uwen een blijvende goede gezondheid en blijft zich  

met de activiteitencommissie beijveren u van dienst te zijn. 

 

Voorzitter SVWK 

W. Alberda van E. 

 



Notulen van de SVWK, jaarvergadering van 25-02-2020, gehouden in de ‘De Gasthorn’ te 

Zuidhorn.  Aanwezig:  39 leden.  Afwezig met kennisgeving: Geertje de Bakker, Geertje 

Dekker, Margret Blijham, Jannie Kraak, Elly van Beilen. 

1. Opening.  Om 14.03 opent Wim Alberda van Ekenstein de vergadering en heet 

iedereen hartelijk welkom. 

2. Agenda.  Geen aanvullingen op deze agenda. 

3. Verslag jaarvergadering 26-02-2019.  Bij punt 6 de naam Schoenmakers te lezen als: 

Schoemaker. Hierna werden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

4. Mededelingen. De secretaris leest de namen van de afwezigen, hierboven genoemd, 

voor. Geen verdere mededelingen. 

5. a) Verslag voorzitter. Onveranderd goedgekeurd. 

b) Verslag secretaris. Onveranderd goedgekeurd. 

c) Verslag Lief en Leed. Onveranderd goedgekeurd. 

d) Verslag Activiteitencommissie. Froukje vertelt dat Marge Helmus vandaag jarig is, 

er wordt gezongen en daarna vertelt ze, dat Theo tijdens de reisjes en de activiteiten 
foto’s heeft gemaakt, die straks worden getoond. Verslag verder goedgekeurd. 

e) Verslag penningmeester. Theo vertelt over de inkomsten, de uitgaven en het 

vermogen van onze vereniging. In verband met het te vieren 2e lustrum wordt 

voorgesteld hier al vast iets voor te reserveren. Dit jaar sluit met een batig saldo van 
€ 683,91. Als leden een nieuw lid voor de vereniging aanbrengen, ontvangen zij € 5,- 

korting op de contributie. Als er geen verdere vragen komen, wordt Theo onder luid 

applaus bedankt voor de uitleg en het beheer over de financiën. Daarna krijgt de 
kascommissie bij monde van mevrouw M. de Boois het woord en zij verklaart, dat de 

financiële verslaglegging er prima uitzag, er zijn geen onregelmatigheden 

geconstateerd en zij stelt aan het bestuur voor de penningmeester over het 
afgelopen jaar decharge te verlenen. Dit wordt met een luid applaus begroet. 

f) Benoeming lid/leden kascommissie + reserve. Hans de Boer en de heer Wecke zijn 

lid van de kascommissie en mevrouw Marijke de Boois wil als reserve lid fungeren. 

6.  Alvorens aan de rondvraag te beginnen, stelt de voorzitter de leden van de vereniging 

voor, de statuten zo te wijzigen, dat een bestuurslid weer benoembaar is na diens periodieke 

aftreden. Dit voorstel wordt aangenomen en met applaus begroet. Tevens houdt hij een 
vurig pleidooi voor het invullen van een bestuursfunctie. Hij of zij kan een tijdje meelopen 

met het bestuur en een bestuursvergadering (die elke 1e dinsdag morgen in de herfst- en 

wintermaanden om 10.00 u bij Froukje worden gehouden) bijwonen. De heer Ties Koopman 
biedt zich aan.                     Bij de rondvraag stelt mevrouw Venema voor de bijdrage ad € 10,- 

voor nieuw binnengekomen lid aan Froukje te geven. Deze bestemt dit bedrag voor een gift 
aan de SVWK. Verder geen vragen.   

7.  Sluiting.  De vergadering wordt om 14.30 u gesloten door de voorzitter. 



 
 

Jaarverslag SVWK 2020 van de secretaris Wytze de Boer 

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:   

Wim Alberda van Ekenstein            - Voorzitter 

Theo de Wildt         - Penningmeester 

Wytze de Boer         - Secretaris 

Froukje Boersma – van Dijk           - Activiteitencommissie 

Gerrit Snip        - Ledenadministratie 

Lodewijk Hoogstra       - Lief en Leed 

De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64799301 en zij 

heeft per 31-12-2020:  102 leden. 

Op 9 september 2020 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, die als volgt is verwoord: “Een volgens 

rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.”   

Het bestuur is dit jaar 6 keer bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. In deze corona tijd is 

dit met de nodige voorzorgsmaatregelen gebeurd. 

Wim en Theo zijn onze vertegenwoordigers. Deze organisatie heeft nu plm. 300.000 leden. 

Onze ‘belastingformulier - invuller’ Anja Fennema heeft ook dit jaar haar diensten aangeboden.  

Er zijn een tiental mensen geholpen bij het invullen van de belastingaangiften. 

Het Seniorenplatform Westerkwartier, waarin vertegenwoordigers van PCOB, KBO, FNV en SVWK  

deelnemen, moet nog meer gestalte krijgen. Een tweetal bestuursleden heeft deelgenomen aan een avond, 

waarin de vraag centraal stond: “Hoe krijgt mijn vereniging meer bekendheid onder toekomstige leden c.q. 

haar doelgroep.” Ondersteuning van de gemeente is daarbij soms cruciaal, maar niet altijd direct 

beschikbaar. 

Ook in het Platform Welzijn van de voormalige gemeente Zuidhorn is de SVWK vertegenwoordigd. 

Froukje heeft de enige bijeenkomst in 2020 hiervan bijgewoond en heeft uitleg gegeven over de activiteiten 

van onze vereniging. 

De SVWK heeft ook dit jaar 6 x een Nieuwsbrief uitgebracht, waarin alle activiteiten voor de komende 

maand worden toegelicht. De eerste twee maanden gingen de geplande vergaderingen door, daarna zijn ze 

door de corona maatregelen gestopt. In oktober en november hebben we nog twee bijeenkomsten in het 

CCZ kunnen houden, de 1e door eigen leden ingevuld en de 2e door een enthousiaste tuin- en 

vlinderliefhebster uit Boerakker. De Nieuwsbrief ligt op diverse plekken, zoals in wachtkamers van huis- en 

tandartsen, fysiotherapeuten en in winkels van onder andere bakkerijen. 

Met Pasen zijn allen leden verrast door een boeket dubbele tulpen en voor de Kerst met een kerstsurprise, 

voorzien van gebakken Finse kerstkoekjes. Van de laatste activiteit is verslag gedaan door De Streekkrant in 

de rubriek “Ongenode Gast”, wat goed is voor het vergroten van onze naamsbekendheid. Nieuwe leden 

komen vooral binnen door ‘mond op mond’ reclame. 

In 2020 is de subsidie voor de seniorenvereniging aangevraagd en toegekend. 

De flyers, waarin ook de website van de SVWK staat vermeld – www.svwesterkwartier.com – worden dit 

jaar bijgedrukt. Tevens wordt de website van de SVWK vermeld in ‘Welkom in Zuidhorn’. 

In het afgelopen jaar zijn twee van onze leden overleden en is er één opzegging van het lidmaatschap 

geweest. 

 

http://www.svwesterkwartier.com/


 

 

 

Jaarverslag van de activiteitencommissie over de periode januari tot en met december 2020. 

Seniorenvereniging Westerkwartier houdt normaliter haar middagbijeenkomsten op de vierde 
dinsdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus. Dit jaar is het programma 
echter totaal veranderd, doordat er een kwaadaardig virus Covid -19 verspreid werd over de hele 
wereld. Vanaf maart konden we geen normaal programma meer uitvoeren, geen reisje en haast geen 
uitjes. Toch heeft de activiteitencommissie geprobeerd de leden af en toe te verrassen en was onze 
eerste inzet om het contact met de leden te blijven onderhouden, soms op andere wijze dan met 
gezellige middagen. Een bos dubbele tulpen, een potje zelfgemaakte appelmoes van een ongeveer 
100 jaar oude boom uit Zuidhorn en een vrolijk kerstbakje met o.a. zelf gebakken kerst(man)koekjes 
werden rondgebracht! De leden van het bestuur en de activiteitencommissie waren ontzettend blij 
met de hartverwarmende reacties van de leden!! Dit zorgde ook voor een vervolg na de eerste aktie. 

Op dinsdag 28 januari hielden we onze eerste bijeenkomst van 2020 in de Gasthorn.  Het sneeuwde 
toen we binnenkwamen , maar in de zaal hing een opgeruimde sfeer, was er weer het nodige door 
de commissie aan zelfgebakken lekkers en stonden in de zaal grote tafels met allerlei cadeautjes voor 
de tombola ten behoeve van de lief en leedpot. Het werd een middag met filmfragmenten uit de 
60’er jaren (materiaal Piet Bolhuis). Taeke Boersma had er een mooie film van gemaakt en de film 
leverde veel hilariteit op.  We zagen daarnaast een leuk filmfragment van Oog tv over de verzameling 
van “de Holland Amerika lijn” van Jaap de Jong uit Marum. De vrolijke tombola leverde 180 euro op! 
Het drankje er bij en de hartige hapjes en sfeer smaakten naar meer en veel leuke bijeenkomsten. 

Op 25 februari vond onze jaarvergadering plaats. Na een vlotte start van het eerste deel van de 
jaarvergadering werd door Theo de Wildt een overzicht gegeven van de activiteiten van de SVWK  
van het afgelopen jaar 2019. Dit overzicht (van 2020) is nu eveneens te vinden op de website van de 
vereniging. Taeke en Theo komen ongeveer acht keer per jaar bijeen om de website actueel te 
houden en hopen dat onze leden af en toe kennis nemen van de mooie foto’s en de informatie van 
de SVWK. Daarna kwamen twee dames van de gemeente met informatie over de WMO en kon men 
vragen stellen. Het was helaas weinig informaties en gelukkig was er tot slot nog een filmpje waarbij 
Tom Manders (Dorus) de hoofdrol vervulde en er weer volop gelachen kon worden.  Een hartig hapje 
paste uitstekend bij het filmpje. 

Op 29 september vond een middag plaats in het Cultureel Centrum Zuidhorn. Het thema was 
chocolade. Fia, Taeke en Froukje hadden het programma voorbereid. Ze gaven (op anderhalve meter 
van elkaar zittend op het podium) veel informatie over chocolade, vertelden verhaaltjes en toonden 
filmpjes en er werd een quiz over chocolade gehouden. Iedereen won een heerlijke chocolade prijs 
van de Wereldwinkel. Er waren zelfgemaakte chocolade muffins en kersenbonbons en tot slot 
werden er bij de drankjes, lekkere hapjes door de commissie gepresenteerd. Na afloop is door onze 
voorzitter gevraagd of de leden deze middag als verantwoord en gezellig beschouwden in verband 
met de corona en of we het nog eens zouden doen in oktober. Iedereen wilde weer komen en men 
vond de afgesproken werkwijze om veilig bijeen te komen prima. 

Op 3 november was er weer ruimte in de foyer van het CCZ. Na de interessante voorlichting door 
Klaas de Vries van het Noordelijk Administratie kantoor over mogelijke veranderingen in 2021 in onze 
pensioenen en belastingen in, kregen we de informatie overzichtelijk op papier. Daarna bracht 
Marijke Akerboom van kwekerij Ninabel in Boerakker een heel leuke voordracht over het 
natuurvriendelijk planten en onderhouden van onze tuinen. Haar enthousiasme was heel inspirerend 



voor de aanwezige leden. We hopen dat ze nog een keertje wil komen voor nog meer leden als de 
corona verdrongen of beperkt is en dan hopen we de tuinen van Ninabel in juni te kunnen bezoeken! 

De gezellige middagen in de Gasthorn werden steeds door ongeveer 45 leden bezocht. Na de lock 
down kwam er een regeling die verplichtte tot anderhalve meter afstand tussen personen, tenzij het 
om meer personen uit één huishouding ging. Dat was in de Gasthorn, qua ruimte, slechts mogelijk 
voor maximaal 18 personen. Daarom weken we, na overleg binnen het bestuur,  in september uit 
naar het CCZ. Daar was men uitermate bereidwillig om middagen door te laten gaan en de ruimte 
was perfect ingericht. Het leverde bijna twee keer de op dat moment maximaal toegestane 
groepsgrootte op. En voor de middag op 22 december stonden zelfs leden op de wachtlijst.  Helaas 
ging de organiseerde kerstmiddag niet door omdat er wederom een nieuwe lock down kwam 
halverwege december. Samen met de beheerders van het CCZ , bestuur, activiteitencommissie en de 
aanwezige leden konden we in de herfst van 2020 toch nog enkele gezellige middagen, soms met de 
warme jassen aan, houden binnen de toegestane corona regels en met veel ventilatie van buiten.  

Het reisje van de vereniging naar Emsland en Clemenswerth en meerdere bedachte uitjes konden dit 
jaar niet door gaan. Wel een leuk uitje, nog vlak voor de eerste lock down naar het Speelgoed- 
museum in Roden op 13-2 met een twintigtal dames en enkele heren. Na het bezoek gingen we 
koffie met gesorteerd gebak eten en bedachten vele dames dat vanwege het gezellige samenzijn er 
ook nog wel dikke boterhammen met overheerlijke kroketten gegeten konden worden. Er was veel 
plezier onderling. Vlak voor de tweede lock down gingen op 21 november elf leden gezamenlijk naar 
de kerstshow in Tuinland. Men kwam enthousiast terug.  Helaas ook geen kerstdiner dit jaar. 

Wat nog wel aardig is om te vermelden, is dat de filmpjes en het materiaal over de 50ér  en 60ér 
jaren  in februari zijn overgenomen door Joyce Huisman, die regelmatig middagen organiseert voor 
ouderen uit het Pelstergasthuis. Ook daar werden het hele leuke middagen, hoorden we later van 
haar. 

In 2020 zouden 18 leden op 18 december in het CCZ, onder leiding van Lisette Freriks, een mooi 
bloemstuk maken voor de kerstperiode. Helaas moest dat op het laatst, net als de gezellige middag, 
worden afgeblazen door nieuwe Corona maatregelen. Zij die betaald hadden, en dat wensten, kregen 
alsnog van Lisette een prachtig kerststuk geleverd. Kant en klaar! Zo kon toch het materiaal wat ze 
reeds gekocht had, gebruikt worden. 

Gezien de omstandigheden waardoor heel weinig mogelijk was, kunnen we toch wel met 
tevredenheid terugkijken. Vóóruit kijken doen we ook. We hopen, dat door het vaccineren we in 
2021  weer met een mooi programma bij elkaar kunnen komen of samen op stap zullen gaan. 

Tot slot wil ik nog vermelden, dat onze activiteitencommissie dit jaar bestond uit: Fia Bolhuis, Anke 
Douma, Riek Leegte, Anna Liisa Ripiinen en Froukje Boersma. We hebben in 2020  vergaderd voor 
zover toegestaan, ook in het tuinhuis en veel via onze WhatsApp groep. Taken zijn zoveel mogelijk 
verdeeld. Er werd zoetigheid gebakken, soms ingepakt en samen met onze bestuursleden naar de 
leden weggebracht. Vanwege de corona bleef het bij het snel rondbrengen van de “giften” naar de 
leden in het gehele Westerkwartier, stad en Zoutkamp en soms werd er een kort praatje op 
anderhalve meter afstand gehouden. Wel werd er nadien nog vaak gebeld door leden en kregen we 
de nodige lege potjes terug voor zelfgemaakte appelmoes in het komende jaar. Of de appelboom 
echter weer zo veel appels zal leveren……  

 

Froukje Boersma - van Dijk 



 

Toelichting bij het financieel verslag 2020 

Wij hebben dit jaar minder uitgegeven dan voorgaande jaren. Dat kwam omdat 

wij weinig activiteiten konden organiseren. Er zijn maar een paar 

dinsdagmiddagen doorgegaan, zodat wij geen mensen uit konden nodigen, die 

ons interessante dingen konden vertellen en laten zien. Of ons met muziek of 

anderszins konden vermaken. Ook zijn er weinig uitstapjes gemaakt.                                               

Gelukkig heeft de activiteitencommissie zich daar weinig van aangetrokken en 

ons een paar keer verrast met een attentie die bij u thuisbezorgd is. 

De uitgaven voor activiteiten en de zaalhuur waren dan ook lager dan andere 

jaren. Ons eigen vermogen is daardoor opgelopen tot € 3030,-                                                                                                               

Onze vereniging staat er financieel goed voor, maar een aantal nieuwe leden er 

bij zou zeer welkom zijn. U weet dat u  € 5,- euro korting op uw contributie 

krijgt als u een nieuw lid aanbrengt!  

Voor het komend jaar blijft de contributie €  25,- euro per persoon en voor 
echtparen of mensen die samen op 1 adres wonen  €  45,-                                                                                                                                 
 

De penningmeester Theo de Wildt                                                                                                                                
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