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Voorwoord  

Beste leden, 

Voor u ligt het Jaarverslag 2018.  

In 2018 hebben we ons eerste lustrum groots gevierd. De optredens van Erik Scherder, Herman van 

Veen en de Fancy Fiddlers zijn enthousiast ontvangen. Ter afsluiting was er een drukbezochte 

receptie. Vol goede moed gaan we op weg naar het tweede lustrum.  

In 2018 heeft de groei van het aantal leden zich doorgezet. Zo konden we het zevende jaar 2019 van 

start gaan met ruim 1400 leden. 

Veel nieuwe leden wisten ons te vinden door mond-tot-mond reclame van de bestaande leden. Ze 

werden daarbij geholpen door ons mooie magazine. Hulde aan de redactie en Fred Manschot die tien 

keer per jaar ervoor zorgen dat het magazine weer op tijd klaar is. Hulde ook aan de vijfendertig 

bezorgers die ook in 2018 weer bijna elke maand ruim duizend magazines bezorgden. 

ASZ blijft aantrekkelijk voor senioren in en buiten Zeist door de diversiteit en de kwaliteit van onze 

activiteiten. Afgelopen jaar zijn er weer enkele nieuwe activiteiten bijgekomen. De in 2018 ingestelde 

Programmacommissie kreeg als opdracht de activiteitencommissies te faciliteren en nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen. Inmiddels is besloten de taken van de programmacommissie onder te 

brengen bij het bestuur. 

De grote verscheidenheid aan activiteiten en de mogelijkheid om zelf actief te zijn met het 

organiseren ervan trekt nieuwe leden aan. Wij zoeken en vinden  samenwerking met andere 

organisaties die een welkome aanvulling vormen op wat wij te bieden hebben. Daar staan we altijd 

voor open. We streven er naar dat de samenwerking voor beide partijen voordelen oplevert. Onze 

lokale verankering en een uitstekend lokaal netwerk geeft ASZ een extra toegevoegde waarde. 

Ook na zes jaar is ASZ, zoals u kunt zien in het financiële verslag, een financieel gezonde vereniging 

die in haar missie slaagt door permanent te zoeken naar de verbinding tussen leden onderling.  

Speciale dank aan onze vrijwilligers, leden en partners die ons steunen om onze doelen te realiseren! 

Namens het bestuur, 

Albert van Kuijk, voorzitter 

Mei 2019 
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Algemeen 

ASZ groeit ruim 20% in één jaar! 

Sinds de officiële oprichting van ASZ op 7 januari 2013 heeft de vereniging een constante sterke groei 

doorgemaakt .   

In 2017  eindigden we op 1172 leden, en ook 2018 

was weer zeer succesvol. Op 12 maart werd het 

1250ste lid, Hans van Herwaarden, ingeschreven. 

We eindigden 2018 met 1425 leden, een groei van 

ruim 20%! Daarmee werd ook de doelstelling uit 

het werkplan 2018 (groei naar 1400 leden)  

overschreden. Daar mogen we trots op zijn, ook al 

is groei niet het eerste doel van het bestuur. Dat is 

natuurlijk de zorg voor een kwalitatief goed 

aanbod van activiteiten binnen ASZ! En daar 

besteedt het bestuur ook continu aandacht aan, 

samen met de vrijwilligers en de leden natuurlijk. 

De gemiddelde leeftijd van de ASZ-leden ligt  rond de 74 (man)-74,5 (vrouw), we zijn met zijn allen 

gemiddeld dus wel echt senior. Van onze leden is 68% vrouw en dus 32% man.   

Het nieuwe jaar begon goed met een vrolijk optreden van de  

Songsisters tijdens de nieuwjaarsreceptie: ze zongen You are my 

sunshine, en dat compliment konden we al in onze zak steken. 

Maar het jaar 2018 stond natuurlijk in het teken van het eerste 5-

jarige lustrum. Een vereniging die in 6 jaar tijd (2013-2018) groeit 

naar ruim 1400 mag natuurlijk trots op zichzelf zijn. En dat zijn we 

ook! De voor de feestelijke viering ingestelde lustrumcommissie 

onder leiding van bestuurslid Hans Burgmans had voor de leden en de genodigden een geweldig 

lustrumprogramma samengesteld. Prof. Erik Scherder verzorgde de aftrap: op 23 maart hield hij een 

boeiende lezing over de invloed van muziek op ons brein. Tijdens de lezing werd ook gezamenlijk 

gezongen, onder begeleiding van Arie Perk. Het daarbij vrijkomende knuffelhormoon verhoogde de sfeer 

nog eens extra.  

Op 28 maart hebben we in een overvolle zaal van Figi met ruim 600 

aanwezigen mogen genieten van Herman van Veen. Herman heeft 

een volledige show voor ons opgevoerd, en het was geweldig. Ook 

het strijkersensemble Fancy Fiddlers bracht ons op 31 maart onder 

leiding van Coosje Wijzenbeek een virtuoos optreden. De druk 

bezochte receptie na afloop van dit musicale optreden die het 

bestuur aan de leden en de burgers van Zeist aanbood sloot dit 

geweldige jubileum af.   
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Voor onze voorzitter was het nog niet gebeurd: aan hem werd medegedeeld dat het bestuur (buiten zijn 

medeweten om!) had besloten hem wegens uitzonderlijke verdiensten voor ASZ aan de Algemene 

Ledenvergadering voor te dragen als erelid van ASZ. De ALV heeft dit voorstel op 19 mei 2018 unaniem 

bekrachtigd en zo heeft de vereniging haar eerste erelid gekregen! Proficiat Albert! 

De ALV had, op voorstel van het bestuur, al in 2017 bekrachtigd dat ASZ een lokale vereniging blijft. 

Immers, op lokaal niveau speelt zich het dagelijks leven van onze leden af!  Wel werden leden van in de 

statuten genoemde aanpalende gebieden als lid toegelaten als de ALV daarmee instemt. In 2018 heeft de 

ALV, wederom op voorstel van het bestuur, besloten dat het toelatingscriterium kan worden verruimd: 

iedereen boven de 50 mag lid worden, de woonplaats speelt daarbij geen rol meer (we hebben nu zelfs 

een lid in Zwitserland!), al zal ASZ zich ook in de toekomst als een Zeister vereniging blijven profileren.   

Van de gemeente Zeist kreeg ASZ ook in 2018 nog steeds zowel praktische, morele als financiële steun, 

die het de vereniging mogelijk maakt om veel te doen voor mensen die het soms minder gemakkelijk zelf 

voor elkaar krijgen. Wethouder Marcel Fluitman sprak tijdens de jubileumreceptie in Maart lovende 

woorden over onze betrokkenheid bij de samenleving in Zeist, en dat houden we zo! 

Bestuur 

In januari 2018 bestond het bestuur uit Albert van Kuijk (voorzitter), Han Willems (secretaris), Leo Kroon, 

(penningmeester), Hans Burgmans (plv voorzitter), Frits Koster, Emmy Janssens en Eefje van Essen. In 

november 2018 is  Eefje van Essen statutair afgetreden, en bij acclamatie door de ALV weer voor 4 jaar 

benoemd.  De bestuursleden hebben elk een eigen taak, naast algemene bestuurlijke taken en ad-hoc 

taken, en dat werkt prima. In 2018 heeft het bestuur intern een regeling getroffen die tijdelijke 

vervanging van elkaars taken garandeert, zodat de vereniging ongestoord kan voortgaan bij bijvoorbeeld 



Versie 7 april 2019 
 

5 
 

vakantie en ziekte van een bestuurslid. Dit was ook aangekondigd in het werkplan 2018. 

In ons Magazine werd telkens in de rubriek ‘Van het bestuur’ melding gemaakt van ontwikkelingen en 

standpunten. Op deze wijze kunnen de leden het bestuursbeleid ook van maand tot maand volgen en 

daarop desgewenst reageren. 

Ook in 2018 kwamen zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur minimaal eens per twee 

maanden bijeen. Verder werd een dagdeel speciaal gesproken over de eventuele noodzaak om het beleid 

te laten meegroeien met de groei van de vereniging. In totaal werden in 2018 29 bestuursbesluiten 

genomen over een breed scala aan onderwerpen. Enkele voorbeelden: 

• Bestuur is akkoord met uitvoering Calamiteitenplan voor het bestuur waarbij in duo’s wordt 

gewerkt zodat er bij ziekte of afwezigheid om andere redenen continuïteit is. 

• Dhr Jeroen Johan Pieter Koster wordt benoemd tot juridisch adviseur van het bestuur.   

• Bestuur is akkoord met aanpassingen HR en statuten. Beide stukken worden in november aan de 

ALV voorgelegd. 

• De curiosamarkt wordt wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd.  

• Bestuur besluit dat het beleid mbt een aanbod van ASZ-leden die commerciële activiteiten op de 

markt hebben kan worden verruimd, met als voorwaarde dat de leden ervan profiteren via een 

flinke korting. De nieuwe regeling wordt op schrift gesteld. 

• Bestuur aanvaardt de evaluatie van het Magazine zoals opgesteld door de Redactie en voegt 

daaraan toe dat er ook inhoudelijk geen redenen zijn om in 2019 van de huidige formule af te 

wijken. 

• Het bestuur start met de activiteiten om ons privacy-beleid in overeenstemming met de nieuwe 

wetgeving te brengen. Tevens worden regels opgesteld voor het omgaan met foto’s voor ASZ. 

• Het bestuur stelt een leidraad vast voor het vervoer van leden binnen ASZ die niet zelfstandig in 

staat zijn om wegens vervoersproblemen een bijeenkomst bij te wonen. 

Enkele in 2018 genomen besluiten verdienen nog bijzondere aandacht. 

Het bestuur besloot om een bijdrage te leveren aan de Stichting Utrechts Landschap Zeist, door een 

seniorenbankje in het Zeister bos te sponseren: een Kado voor Zeist!. Om dit doel te kunnen bereiken 

werd een sponsoractie onder de leden gestart, die er einde 2018 in resulteerde dat het benodigde bedrag 

er bijna was. In 2019 zal het bankje geplaatst worden aan het Laantje Zonder Einde! 

 

Het bestuur is van mening dat het belangrijk is om ook iets 

te doen aan de groeiende kloof tussen de generaties. Het is 

van groot belang dat senioren en junioren met elkaar in 

contact blijven en van elkaar leren. Daartoe werd het project 

Bruggen Bouwen opgezet, waarover inmiddels binnen ASZ al 

veel informatie is verspreid. De voor dit project benodigde 

financiering is geheel via externe sponsoring gelukt, zodat 

we in 2019 met de uitvoering konden beginnen. 

 

Op 19 mei en 24 november 2018 zijn de ASZ- Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 19 mei 

zijn het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2017 gepresenteerd en door de ALV goedgekeurd. Op 24 

november zijn het werkplan 2019 en de begroting 2019 beide goedgekeurd. Op 24 november heeft de 
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ALV het huishoudelijke reglement goedgekeurd, inclusief een regeling Intern Vervoer, en een paragraaf 

over de privacy in verband met de vernieuwde wetgeving. Daarnaast zijn door de ALV nog enkele 

besluiten goedgekeurd inzake voorgenomen statutaire aanpassingen rond de criteria voor het 

lidmaatschap van ASZ (zie hierboven) en de maximale grootte van het bestuur.  

 

Uit het werkplan 2018 

Het werkplan 2018, door de ALV vastgesteld einde 2017, is weer de leidraad geweest voor het bestuur. 

Veel van de in dat plan opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd. Wij verwijzen daarom graag naar dat 

werkplan omdat het te omvattend is om hier alle resultaten in detail te vermelden. Maar enkele punten 

wil het bestuur toch in dit jaarverslag benoemen. 

• Het bestuur organiseerde de afgesproken bijeenkomsten. De bestuursleden waren voor leden 

aanspreekbaar, o.a. tijdens de koffie-uurtjes, de vrijdagmiddagborrel en diverse activiteiten.  

• Er is in 2018 weer een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd tijdens welke het bestuur haar 

grote waardering voor de vrijwilligers heeft doen blijken.  

• Hulp bij gebruik van computer, iPhone en IPad is weer aangeboden. Een succesvolle I-pad cursus 

is meermalen gegeven (Peter van de Arend) en zal ook in 2019 weer op het programma staan.  

• Er zijn vele lezingen, uitjes, sportieve evenementen en culturele en muzikale evenementen door 

ASZ georganiseerd. Theater Slot Zeist, Kunstenhuis, Theater ’t Lichtruim, Slottuintheater, Sportief 

Zeist, KBO-PCOB, Sportvereniging Zeist, Schaakvereniging Zeist, Zaterdagmiddagconcerten, 

Cultuur Zeist, Bibliotheek. Hierna en in de bijlage volgt een overzicht.  

• De Samenwerking met andere Zeister verenigingen en instellingen heeft weer volop 

plaatsgevonden. Voorbeelden: het Torenlaan Theater, het Gilde Zeist, Samen voor Zeist, 

Humanitas, Muziekschool, Figi, Slotconcerten, Humanistisch Verbond, Zeist Zorgt, 

MeanderOmnium, en verpleeghuis de Wijngaard.   

• In december 2018 is er een eerste gesprek geweest met Bodes de Vries (voorzitter) en Marijn 

Rang (penningmeester) van RTV-Slotstad. Dit om te sonderen of er binnen de ASZ vereniging 

belangstelling is om te gaan zorgen voor “content”  en dat in samenwerking met RTV-Slotstad uit 

te zenden. RTV kan zodoende een platform bieden aan ASZ. In 2019 gaan we een vrijblijvende 

kennismakingsbijeenkomst beleggen, waarop gedachten kunnen worden uitgewisseld. 

• In ons Magazine inclusief het daarin periodiek opgenomen Venster, en op de website is weer 

ruimschoots interessante informatie verspreid. De redactie van het Magazine onder leiding van 

Truus Tibben en Netty Mostert staat borg voor een zeer hoog niveau, mede door het uitstekende 

werk van Manschot Grafimedia dat voor de vormgeving en druk zorgdraagt. En onze webmaster 

Marinus van Oijen verrichtte achter de coulissen erg veel mooi werk voor ons. Wekelijks 

ontvangen leden van de voorzitter een e-mail met de ASZ Nieuwsflits waarin de laatste nieuwtjes 

zijn vermeld.  

• Draadloze betalingen mbv een pinapparaat zijn nog niet gerealiseerd, het bestuur zoekt verder 

naar realiseerbare mogelijkheden. 

• Er is een nieuwe  juridisch adviseur aangetrokken. 

• Uit de Steungroep Belangenbehartiging kwam te weinig respons. Daarom is in overleg met de 

leden besloten de steungroep in de huidige vorm vaarwel te zeggen en slechts ad hoc met elkaar 

te overleggen. De wel succesvolle belangenbehartiging in samenwerking met de KBO-PCOB had 

feitelijk de rol van de Steungroep al overgenomen. Of er hiernaast nog een steungroep van de ASZ 
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alleen moet komen is iets voor het bestuur om hierover na te denken. Het ASZ magazine kan een 

meer prominentere rol gaan spelen in het aandragen door leden van punten die voor 

belangenbehartiging in aanmerking komen.  

• De Seniorenwegwijzers zijn weer zeer actief geweest, zie het uitgebreide verslag hierna. 

• Het vervoersbeleid binnen ASZ is vastgelegd in een brochure. 

• Het vrijwilligersbeleid zoals vastgelegd in de nota Vrijwilligersbeleid is onder aansturing van 

bestuurslid Eefje van Essen weer prima uitgevoerd. De communicatie in- en extern is op niveau 

gebleven, en het ASZ Magazine mag zich in een steeds grotere belangstelling verheugen.  

 

Externe contacten en samenwerking met derden 

SBO. 

In 2018 is in SBO-verband weer samengewerkt met de andere in Zeist actieve ouderenbonden, de KBO-

PCOB. Er heeft periodiek overleg met KBO-PCOB en de wethouder én ad hoc aan de Bestuurstafel Wonen 

Welzijn Zorg  plaats gevonden over voor senioren relevante zaken, zoals tekort aan seniorenwoningen, 

eenzaamheid en dementievriendelijke samenleving in Zeist en de ontwikkelingen rond zwembad 

Dijnselburg. Samen met KBO-PCOB, de gemeente Zeist, MeanderOmnium en NUZO (Netwerk Utrecht 

Zorg voor Ouderen) zijn er in 2018 voorlichtingsmiddagen georganiseerd in het Binnenbos over Weet Wat 

U Slikt, Is Alles Al Besproken Voor Nu Zo en Later? en Is Mijn Mond Gezond? Daarnaast is er in Januari 

2018 een symposium over (T)Huis van de toekomst georganiseerd in de Raadzaal van het gemeentehuis. 

Hierbij waren vele instanties betrokken: de ouderenbonden KBO-PCOB, de ASZ, de gemeente Zeist, 

woningcoöperaties Woongoed Zeist en de R.K. Woningcorporatie Zeist en de Zorginstellingen, Warande, 

Charim en Accolade Zorg. Een aantal hieruit voortgekomen geformuleerde aanbevelingen zijn door de 

gemeenteraad overgenomen. 

Zwemmen 

De ontwikkelingen van zwembad Dijnselburg worden door ASZ op de voet gevolgd. Zoals bekend is de 

exploitatie van het zwembad in eind 2017  door de gemeente Zeist op afstand gezet en in handen gelegd 

van SRO, een organisatie die veel zwembaden exploiteert. Diverse knelpunten zoals openingstijden, 

aantal zwemmers (ook onder ouderen) zijn voortvarend aangepakt en het exploitatietekort in 2018 is 

significant teruggelopen. Het ziet er naar uit dat het de goede kant opgaat. ASZ blijft het volgen. 

Apotheek 

Nog meer goed nieuws. In 2018 is het Diakonessenhuis, locatie Zeist, gestart met de verbouwing voor de 

nieuwe poliklinische apotheek die in voorjaar 2019 geopend zal worden. Hiermee gaat een al langer 

levende wens van patiënten, het seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug en de ouderenbonden KBO-PCOB 

en de ASZ in vervulling. De nieuwe apotheek zal zeven dagen per week geopend zijn van 8.00 – 22.00 uur 

en is voor iedereen uit Zeist en omgeving toegankelijk. 

 

Samen voor Zeist 

ASZ is maatschappelijk Partner van Samen voor Zeist.  Bestuursleden namen deel aan de georganiseerde 

bijeenkomsten van Samen voor Zeist. Zie voor meer informatie over Samen voor Zeist: 

www.samenvoorzeist.nl  

http://www.samenvoorzeist.nl/
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Gilde Zeist 

ASZ promoot enkele projecten van Gilde Zeist o.a. Power. Als tegenprestatie plaats het Gilde een 

advertentie van ASZ in het bulletin Het Uiltje en krijgen we in 2019 voor de leden twee gratis 

wandelingen. 

Binnenbos 

In 2018 is er ook contact gelegd met het bestuur van de Vrienden van het Binnenbos. Wij hebben 

bekendheid gegeven in ASZ Magazine aan de Gouden Koets. Dit is een elektrisch voertuig dat door de 

Vrienden is verworven ten behoeve van het overbruggen van een vervoersprobleem bij wijkbewoners: 

een doktersbezoek, naar een vriend of vriendin in de wijk, enzovoort. In 2019 is een en ander 

operationeel. 

Bruggen Bouwen 

Op de beursvloer van Samen voor Zeist zijn contacten gelegd met sponsors voor het project Bruggen 

Bouwen. Op de jaarlijkse Kick-off is contact gelegd met het Christelijk College dat gaat meewerken aan 

het project Bruggen bouwen. 

Senver 

Met  de-Seniorenvereniging Hilversum (Senver) heeft het bestuur ook in 2018 weer periodiek contact 

gehad, om ervaringen te delen. Ideeën en nuttige acties en stukken zijn uitgewisseld. Deze afstemming zal 

ook in 2019 worden voortgezet. 

ASZ-ers eten en dansen samen met leden van de Syrische 

gemeenschap in Zeist. 

 

 

 

 

 

 

ASZ door en voor de leden 

 

PR en Communicatie 

Het contact tussen bestuur en de leden vindt zoals altijd plaats tijdens de vele informele en formele 

ontmoetingsmomenten. Tevens is de website www.seniorenzeist.nl een mooi en effectief medium 

gebleken om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de activiteiten (webmaster is lid 

Marinus van Oijen). De website bevat alle voor de leden belangrijke informatie, waaronder door de 

vereniging georganiseerde en te organiseren activiteiten (zie hierna). Tevens wordt een overzicht 

verstrekt van alle maandelijks en jaarlijks te organiseren activiteiten, en van de binnen de ASZ actieve 

vrijwilligers (de coördinatoren per activiteit). Leden die niet over internet beschikken worden op andere 

http://www.seniorenzeist.nl/
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wijze door het bestuur geïnformeerd. ASZ heeft ook een Facebookpagina 

waar berichten over activiteiten worden gepubliceerd. 

Vermeldenswaard is verder de Nieuwsflits die een paar keer per maand via 

e-mail naar de leden wordt gestuurd.  

Daarnaast verscheen ook in 2018 10 maal het door Manschot Grafimedia 

verzorgde ASZ Magazine. Deze belicht, onder een deskundige redactie alles 

wat ASZ bezig houdt en is een zeer populair medium, niet alleen bij de leden 

maar ook bij vele partijen die in onze activiteiten geïnteresseerd zijn.   

Foto: Fred Manschot trakteert het bestuur bij gelegenheid van de 100ste 

opdracht van ASZ aan Manschot Grafimedia 

 

Ook in 2018 is telkens in het Magazine opgenomen het Venster, onder redactie van secretaris Han 

Willems. Dit Venster is bedoeld om meer inhoudelijke onderwerpen uit te diepen. Leden wordt 

nadrukkelijk verzocht hun wensen voor de invulling van dit Venster aan de redactie kenbaar te maken, 

dan wel zelf stukken aan te leveren.   

Zo werd in 2018 in het Venster aandacht besteed aan: 

• Oudermishandeling 

• Zelfredzaamheid en persoonsalarm in huis. Wat kun je zelf doen? 

• De nieuwe beweegnorm 

• Mindfulness 

• Alternatieve geneeskunde 

• Cliëntondersteuning bij hulp en zorg 

• Levenstestament 

• De senior als markt 

• Senioren en hun toekomst: wat vinden ouderen zelf belangrijk… 

• De oudjes dromen niet meer (Brel) 

Vrijwilligers: onze levensader  

Vrijwilligers waren ook in 2018 weer de levensader van onze vereniging. Zonder onze grote groep 

vrijwilligers zou ASZ niet kunnen bestaan  en het bestuur is deze groep dan ook zeer erkentelijk voor hun 

vaak zichtbare maar soms ook onzichtbare werk. Er werd ook in 2018 weer veel werk achter de schermen 

verricht!  

Het aantal leden dat zich inzet om een ASZ activiteit (hulp bij belastingaangifte, hulp bij 

computerproblemen, wandelen, zwemmen, museumbezoek, eten, bridgen, schilderen, reizen, bezorgen 

van het Magazine etc. etc. etc.) te organiseren of te ondersteunen is stabiel en dat is op zich al een pluim 

waard, want de werkzaamheden zijn soms tijdrovend. Zo waren ongeveer 140 leden als vrijwilliger 

betrokken bij hun vereniging. Deze vrijwilligers zetten met veel voldoening hun ervaring en kennis voor de 

vereniging in. Door al deze vrijwilligers is ASZ een goed presterende vereniging, met zeer gevarieerde 

activiteiten, wat ook weer belangrijk is voor het aantrekken van nieuwe leden. 

In  september is de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden. Het is inmiddels traditie om de vrijwilligers een 4-

gangen diner aan te bieden. Dit jaar voorafgegaan door een spetterend optreden van de zanggroep 
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Noottuygh. Ook hebben veel talentvolle vrijwilligers een bijdrage op het podium geleverd met zang en 

voordrachtskunst 

  

Zeister Mannenkoor: Noottuygh zingt onze vrijwilligers 

enthousiast toe tijdens de Vrijwilligersbijeenkomst 2018. 

 

 

 

Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk wordt gezien in de dienstverlening, zoals het helpen van leden 

die verder wegwijs willen raken in computer- of I-Pad land  en helpen bij het adequaat invullen van de 

belastingaangifte. Ook in 2018 kon ASZ deze dienstverlening weer aan haar leden aanbieden.   

Net als in voorgaande jaren heeft Eefje van Essen ook in 2018 weer diverse "tevredenheidsgesprekken´ 

gevoerd met vrijwilligers. De mate van tevredenheid vertoont een constant beeld. Men is zeer tevreden 

met de gang van zaken en de ondersteuning van het bestuur. Opvallend was dat de geïnterviewde 

vrijwilligers aangaven geen behoefte aan training te hebben (100%). Dit heeft te maken met 

levenservaring, genoten opleidingen, eerdere activiteiten in verenigingsverband, bestuurlijke ervaring of 

trainingen tijdens hun werkzame leven. 

Lief en leed: in 2018 werd 28 maal een boeket bloemen bezorgd bij leden, die een operatie hadden 

ondergaan of om een andere reden voor een attentie in aanmerking kwamen.  

Seniorenwegwijzers (SZW) en werkgroep Belangenbehartiging   

In 2018 is de SZW weer zeer actief geweest. Het metgezellenproject is gestart, de WMO-wijzigingen zijn in 

het beleid verwerkt, en voor onze 85-plussers is weer veel aandacht geweest. De SZW heeft binnen onze 

vereniging een belangrijke ondersteunende en bindende functie, het bestuur is de leden en haar trekker 

Marieke van Gemeren zeer dankbaar voor hun inzet.   

Het volledige verslag van Marieke van Gemeren is in de bijlage opgenomen. 

ASZ activiteiten  

In 2018 had ASZ weer een agenda vol met activiteiten.  Het overgrote deel van deze activiteiten is 

georganiseerd door  Activiteitencommissies. Er bestaan binnen ASZ 34 Activiteitencommissies, waaraan 

bijna 100 van de ongeveer 140 vrijwilligers bijdragen. 

De activiteiten waarbij leden elkaar in een informele, ongedwongen sfeer ontmoeten,  kunnen zich elk 

jaar weer verheugen in een grote opkomst. Koffie-uurtjes, zondagmiddagcafé’s, vrijdagmiddagborrel en 

eetclub hebben tot zo’n 50 deelnemers per keer. Per jaar vinden ongeveer 250 van deze bijeenkomsten 

plaats! 

Tijdens de zondagmiddagcafé ’s, met name zondagmiddagcafé Noord, is ook ruimte voor denksporten, 

zoals klaverjassen en bridge. 

Voor leden die iets actiever bezig willen zijn bood ASZ in 2018  ‘Samen Koken’, het Muziekensemble, en 

het Meezingcafé. Het Meezingcafé trekt steeds meer belangstelling en bereikt langzaamaan de grenzen 

van de capaciteit van het Torenlaantheater. 
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Voor wie lichamelijk actief wil zijn bieden we onder andere wandelen, fietsen, dansen, zwemmen en jeu 

de boules. De activiteitencommissie Wandelen biedt maar liefs 23 wandelingen per jaar. 

In 2018 werden weer een aantal kwalitatief hoogstaande lezingen gehouden over uiteenlopende 
onderwerpen. Ook werd een aantal interessante cursussen georganiseerd, zoals de Filosofie cursus, IPad 
cursus, de Paddenstoelencursus, en de cursus ‘Levensreddend Handelen’. Interessante excursies zoals 
naar KNMI en de rioolwaterzuivering in Zeist, en evenementen zoals de Wijnproeverij, waren eveneens 
een succes. 
Op het culturele vlak zijn er 6 musea-bezoeken geweest, en werden twee exposities georganiseerd. 
Creatief springt de podium/toneelactiviteit in het oog. Veel voorbereiding voor de uitvoeringen, in 2019, 
van het toneelstuk ‘Zonder Onderschriften’. Nu al, in het jaarverslag over 2018, valt te verklappen dat het 
succes van deze uitvoering geweldig was! 
Tenslotte, voor wie het verderop wil zoeken: De Reiscommissie heeft dit jaar 7 dagtochten met de bus 
georganiseerd, tot volle tevredenheid van de deelnemers. Ook werden twee buitenlandse vakantiereizen 
(naar Rügen en de Harz) georganiseerd. Dat was voor het eerst. 
 

In de bijlage zijn de door de meeste activiteitencommissies opgestelde jaaroverzichten opgenomen. 

Programmacommissie 

Uit het bovenstaande blijkt dat we met zijn allen een overweldigend aantal activiteiten en evenementen 

organiseren. Af en toe vragen de Activiteitencommissies ondersteuning van het bestuur. Bovendien zijn er 

nog veel leden die niet aan activiteiten meedoen, wat wellicht betekent dat we het aanbod moeten 

uitbreiden. Ter ondersteuning van het bestuur is de taakopdracht van de bestaande 

programmacommissie uitgebreid met ‘ondersteuning van Activiteitencommissies’, ‘beheren van het 

totaal van geboden activiteiten’, en het  ‘initiëren en organiseren van evenementen’. In de vergadering 

van de Programmacommissie en Activiteiten coördinatoren in November is Henk Schneider benoemd tot 

voorzitter van de Programmacommissie-Nieuwe Stijl.1 De leden van de bestaande commissie worden 

bedankt voor hun inzet voor de vereniging. 

 

    

  

   

Voordelen voor leden in 2018 

Voor de leden waren ook in 2018 weer diverse diensten en voordelen te behalen. De belangrijkste 

daarvan zijn: 

• de mogelijkheid om via Energiekantoor.nl gunstige energietarieven te bedingen; 

• de mogelijkheid tot het verkrijgen van korting op de zorgverzekering; 

• kortingen op lezingen en filmvoorstellingen die door derden worden georganiseerd; 

 
1 In 2019 is gekozen voor een andere benadering, daarover is inmiddels binnen ASZ bericht. 
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• de gratis hulp bij het invullen van de belastingformulieren en overige administratieve 

ondersteuning; 

• de Seniorenwegwijzers helpen individuele leden oplossingsrichtingen te vinden bij ervaren 

persoonlijke problemen of vragen. 

Jaarrekening 2018                                                   
 

Exploitatie 

 

 

Toelichting 

Inkomsten 2017 

De inkomsten en uitgaven voor het dansen lopen via de rekening van de vereniging. De inkomsten voor 

het dansen van 2017 zijn in februari 2018 overgemaakt. Op dat moment direct geboekt, en later de 

jaarovergang niet ingebouwd. 

Resultaat Begroting Resulaat Resultaat Begroting Resulaat

Baten 2017 2018 2018 Lasten 2017 2018 2018

Contributies 19.446€        23.000€        25.055€        Algemene kosten 4.227€          4.500€          4.629€          

Donaties 70€               300€             170€             Communicatie 9.835€          9.500€          11.372€        

Advertenties 2.380€          2.000€          1.980€          Stimulering leden 2.844€          4.200€          2.708€          

Subsidie gemeente 2.500€          2.500€          2.500€          Activiteiten 2.883€          4.000€          773€             

Overige baten 14€               200€             Reservering 3.000€          2.000€          2.000€          

Inkomsten 2017 1.700€          Diverse kosten 267€             800€             298€             

24.410€        28.000€        31.405€        23.056€        25.000€        21.780€        

Resultaat 1.354€          3.000€          9.625€          

Gecorrigeerd 3.054€          7.925€          

Balans

Activa Eind 2017 Eind 2018 Passiva Eind 2017 Eind 2018

(Bezittingen en tegoeden) (Schulden en bestemmingen)

Banksaldo 20.062€        28.296€        Nog te betalen 3.646€          2.078€          

Nog te ontvangen 79€               Vooruitontvangen 260€             10.649€        

Reserv. Lustrum 9.000€          2.000€          

Vooruitontv. Lustrum 3.290€          

Totaal 20.141€        28.296€        Totaal 16.196€        14.727€        

Eigen vermogen 3.944€          13.569€        

Gecorrigeerd 5.644€          13.569€        

Naar 2017 Vooruitontvangen

Inkomsten Dansen 2017 1.355€          Bruggen Bouw en 8.878€          

Zondagborrel Noord 2017 345€             ASZ Bankje 1.135€          

1.700€          Filisofie 2019 386€             

Contributie 2019 250€             

10.649€        
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De inkomsten voor de zondagmiddagborrel zijn “na sluitingstijd” van de jaarrekening overgemaakt. Nu is 

de afspraak dat het maandelijks gebeurt. 

De officiële cijfers voor resultaat en eigen vermogen staan in de groene balk. Voor een goed beeld zijn 

daaronder de cijfers vermeld zoals die zouden zijn als wel de inkomsten in 2017 geboekt zouden zijn. 

Lustrum 

Het lustrum is afgesloten met een klein negatief saldo van € 241 op een begroting van € 30.000. Een mooi 

resultaat. Het tekort is opgenomen in de post “Algemene kosten” in de afrekening. 

 

Donaties 

In 2018 is een bedrag van € 1.675 aan donaties ontvangen, als volgt verdeeld: 

1. €    190  voor het lustrum, geboekt als deel van de totale lustrumopbrengsten, 

2. € 1.315  voor het ASZ-bankje, te plaatsen in 2019, op de balans geboekt als vooruit ontvangen, 

3. €    170  voor de vereniging algemeen. 

 

Communicatie 

Het grootste deel van deze post is voor het magazine (€ 10.600). Omdat het ledenaantal sterker is 

gegroeid dan begroot zijn ook de kosten voor het magazine hoger. 

 

Activiteiten 

Omdat de inkomsten van activiteiten niet als verenigingsinkomsten geboekt worden maar in mindering 

gebracht op de kosten, is in 2017 € 1.700 te weinig in mindering gebracht en in 2018 teveel. Als dit wel 

gebeurd zou zijn, zou het saldo van “Activiteiten” in 2017  € 1.183 geweest zijn en in 2018   €  2.473. 
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Bijlage 1 

 

JAAROVERZICHT VAN ASZ-ACTIVITEITEN 20182  zoals samengesteld door de activiteitencommissies 

Hieronder de informatie uit de door de Activiteitencoördinatoren opgestelde jaarverslagen. Helaas zijn 

niet voor alle activiteiten jaarverslagen ingediend 

 

ASZ Beweegt 

Danslessen. Coördinator: Jeanette Herder 

2 cursussen voor beginners en 2 cursussen  voor gevorderden, met een totale deelname van 44 personen. 

De waardering was goed tot zeer goed.  

Dansavonden. Coördinator: Jeanette Herder 

7 avonden met een gemiddelde deelname van 30 personen per avond.   

Fietsen. Coördinator: Han Groenendaal 

7 fietstochten, waarvan 6 rond de 40 km (middag) en één van ongeveer 60 km (hele dag). Gemiddeld 18 

deelnemers per tocht. 20 deelnemers per tocht. Het toenemend verschil in beleving (snelheid, lengte van 

tocht) tussen deelnemers met gewone fietsen en met e-bikes wordt wellicht in de toekomst een 

aandachtspunt. Waardering goed tot zeer goed. 

Wandelen. Coördinator: Mia Dernison 

11 lange en 12 korte wandelingen met een deelnemersaantal per wandeling van 20-25. We zullen niet 

vergeten dat we achtervolgd werden door een kudde schapen, net of we ze gingen weiden. 

De waardering is zeer goed. Een aandachtspunt is dat er veel vraag is om aan deze wandelingen mee te 

doen, en wellicht ook op andere momenten dan de zondagmorgen. Wij hebben op dit moment niet de 

capaciteit om dat te realiseren. 

Jeu de Boules. Coördinator: Flip de Zwart 

11 keer per jaar. Ongeveer 8 trouwe deelnemers. Waardering hoog 

Golf. Coördinator: Leo Kroon 

In het voorjaar 30, in het jaar 10 deelnemers. Golfvaardigheidsbewijs noodzakelijk 

 

ASZ Ontmoeten 

Meezingcafé. Coördinator: Ulanda van Rooijen-Kools 
Vindt maandelijks plaats, behalve in juli en augustus. Dus 10x per jaar. 
Per keer 80 tot 100 deelnemers, in maart 2019 zelfs 125. Daarmee raakt het Torenlaantheater aan zijn 
capaciteit. Hoogtepunt was het Meezingcafé in het Slottuintheater met 400 tot 500 deelnemers. 
De waardering is zeer hoog. 
 
Koffie-uurtje Figi. Coördinator: Arryette van Boxtel 

Wekelijks op maandagmorgen. Gemiddeld 25 tot 35 bezoekers. Zeer gezellig. 

Koffie-uurtje West. Coördinator: Riet Tulen 

2 keer per maand, ca 5 deelnemers per keer. Altijd spannende en gezellige verhalen. 

 
2 Alleen activiteitencommissies die een jaarverslag hebben ingeleverd worden hier vermeld.   
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Koffie-uurtje Wapen van Bunnik. Coördinator:  Aletta van Embden 

Tweede dinsdag van de maand, voor ASZ leden van de gemeente Bunnik. Zeer gewaardeerd maar 

opkomst gering. Gemiddeld 3 tot 5 ASZ leden,  waaronder doorgaans ook een ASZ-bestuurslid, bezochten 

de koffie-uurtjes. In de winter was de opkomst meestal matig,  één en ander afhankelijk van het weer. 

Een enkele keer ook was alleen de gastvrouw of haar vervanger aanwezig, dan duurde het koffie-uurtje 

uiteraard maar kort. 

In de zomer is de opkomst groter en kan er op het gezellige terras van het Wapen van Bunnik gezeten 

worden. Een enkele keer wordt het koffie-uurtje bezocht door een ASZ-lid uit een andere gemeente. 

Meestal betreft dit Zeist. 

De indruk bestaat dat door het koffie-uurtje onderling afspraken gemaakt worden voor het deelnemen 

aan ASZ-activiteiten.  

Op zich is het Wapen van Bunnik een gezellige en gastvrije gelegenheid met uitermate vriendelijk 

personeel, dat niet moeilijk doet over het consumeren van enkel koffie. 

Koffie-uurtje Noord. Coördinator: Judith du Long 

Wekelijks,  20-25 deelnemers. Waardering is heel goed 

Koffie-uurtje Binnenbos. Coördinator: Eefje van Essen 

Deze maandelijkse activiteit is gestart in juni 2018. Midden 2019 zal geëvalueerd worden of deze activiteit 

wordt voortgezet. Vooralsnog 4 tot 8 deelnemers per keer. 

Zondagmiddagcafé Binnenbos. Coördinator: Ab Blaas 

Tussen de 20 en 25 deelnemers per zondag. Wat minder als er op die tijd ook andere ASZ activiteiten zijn. 

Vrij vaste groep grotendeels woonachtig in de omgeving. Regelmatig nieuwkomers. Er is vooral 

belangstelling voor een praatje met een glaasje wijn. 

Anja Kroon is de belangrijkste drager van de bijeenkomsten. Zij zorgt voor de wijn en de hapjes en speelt 

piano.  In de wintermaanden is de Glühwein een groot succes!  

De waardering is goed, gezien het grote aantal vaste bezoekers. De aanwezige spelletjes worden weinig 

gebruikt. 

Zondagmiddagcafé Noord. Coördinator: Eefje van Essen 

Twee keer per maand. Gemiddeld 25 bezoekers. Waardering zeer goed, niet in de laatste plaats door het 

vriendelijke gastvrouw/heerschap.  Er worden diverse spelletjes gedaan: bridgen, rummikub, klaverjassen 

enz.  

Vrijdagmiddagborrel. Coördinator: Eefje van Essen 

Elke laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00. Gemiddeld aantal bezoekers: 23. 

Waardering is hoog 

Eetclub.  Coördinator:  Bé Huijskes. 

Eenmaal per maand, en tweede paasdag. Aantal deelnemers per keer, 35 tot 55 personen.  

 

ASZ Op Reis 

Dagtochten. Coördinator: Rita Dieke 

9 hele dagen met gemiddeld 52 deelnemers, éénmaal halve dag met 41 deelnemers. De data voor de 

bustochten moeten altijd uiterlijk in begin februari worden vastgesteld. Dan kan het voorkomen, zoals in 

2018, dat de bloembollen nog niet in bloei staan als wij ze gaan bekijken en de rozen in juli,  door de grote 

hitte, al behoorlijk verwelkt zijn. Maar het plezier heeft er nog nooit onder geleden. Altijd positieve 

reacties. Ook als het soms een beetje tegenvalt, zoals hierboven beschreven.  Er wordt regelmatig een 

traktatie voor de hele bus meegenomen. In januari werd er al weer gebeld, wanneer we weer gaan. 
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ASZ Samen Doen 

Ensemble. Coördinator: Fenneke van Campenhout 

Eénmaal per maand, onder leiding van vaste docent Hans Kämper van het Kunstenhuis.  6 tot 8 

deelnemers per keer. Hoge waardering. 

Meer publiciteit nodig om mensen over de drempel te krijgen (stukje in Nieuwsbode?) 

Muziekgroep. 

In 2018 "winterslaap" gehouden, mede gelet op de drukke werkzaamheden van Eefje en Hans met de 

Lustrumcommissie. In 2019 zal de voortgang van de Muziekgroep worden besproken, mede gelet op het 

grote aanbod van muzikale evenementen in Zeist e.o. 

Samen Koken. Coördinator: Carla Klein 

Eénmaal per twee maanden, maximaal 15 personen per keer. Heel gezellig, grote waardering. 

 

ASZ Creatief 

Toneel, podiumgroep. Coördinator: Frans van Bussel 

Zo’n 40 repetities voor het toneelstuk ‘Zonder Onderschriften’ dat in 2019 met veel succes opgevoerd is 

(waarover meer in het jaarverslag van 2019) Aan dit toneelstuk deden ongeveer 17 mensen mee, inclusief 

alle ondersteuning ‘achter de schermen’. Er werd altijd met heel veel plezier en enthousiasme gespeeld 

en gewerkt. Dit toneelgebeuren wordt m.i. zeer gewaardeerd door de deelnemers. 

 

ASZ Cultuur 

Musea. Coördinator: Helen van Gessel 

6 rondleidingen o.l.v. een gids door een tentoonstelling in een museum. Gemiddeld 15 deelnemers. 

Het bezoek aan collectie Six in Amsterdam was bijzonder. Het is de privé verzameling kunst van de familie 

Six  en de familie stelt hun huis open voor bezoek – na afspraak. Er was veel belangstelling voor. Daarom 

hebben we nog een stukje in het Magazine laten zetten, zodat mensen ook op eigen gelegenheid konden 

boeken voor een bezoek.  

We krijgen na afloop geregeld enthousiaste reacties.  De waardering blijkt ook vaak tijdens het 

gezamenlijk koffie drinken na afloop van de rondleiding 

Kunstcommissie. Coördinator: Rina van Kilsdonk 

2 exposities, in Walkart (12 deelnemers) en in Binnenbos (2 deelnemers). Waardering Goed. 

Leeskring 1. Coördinator: Antien Spijker 

7 bijeenkomsten per jaar, telkens om 1 van de 7 geselecteerde boeken te bespreken. 

 

ASZ Educatief 

Lezingen. Coördinator: Leonie Silkens 

a. ASZ-Lezingen pur sang:  10: Passie voor taal, Geestelijke gezondheidszorg in Zeist en WOII, Bijen 

(2x), Sissinghurst, Natuur en Navajo indianen, De Maya’s, Opruimen en afstand doen, 

Levenstestament, Kunst en poëzie rond WOI.  
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Tussen de 10 en 50 deelnemers per lezing 

 Waardering zeer positief, m.u.v. de Maya-lezing; bijzonder positieve reacties over de 

bijenlezingen, over het opruimen, en het  Levenstestament, over de lezingen van prof. Lamers en 

dr. Dekker. Ronduit ontroerd waren sommige aanwezigen over de lezing Kunst en poëzie rond 

WOI. 

 

b. ASZ-lezingen als partner van groene groepen (SMZ, KNNV, NDC) en bibliotheek: 4 lezingen, 

waarvan 2x ASZ als hoofdorganisator: Op zoek naar tweeling aarde (prof. Henny Lamers), De 

Nederlandse Poolexpeditie 1882/83 (Dr. Kees Dekker); NDC: Geopark Utrechtse Heuvelrug (Mark 

Hofstra en Wim Hoek); KNNV: Edelherten (Bas Worm).  

 

Cursus Filosofie. Coördinator: Leonie Silkens 

2 cursussen, voorjaar (13 deelnemers) en najaar (12 deelnemers). Waardering zeer positief 

Huiskamercursus: hoe is het Nieuwe Testament ontstaan? Coördinator: Leonie Silkens 

6 deelnemers. De zes deelnemers waren prof. Van der Horst zeer erkentelijk. 

iPad cursus. Coördinator: Emmy Janssens 
Dertig cursisten hebben in voor- en najaar de  iPad cursus gevolgd, die door  Peter van de Arend en/of 
Peter Cornelissen wordt gedoceerd. Zij worden bijgestaan door een aantal coaches, die waar nodig de 
cursist tijdens de les kan helpen. Tijdens het iPad-café op de eerste vrijdagochtend van de maand worden 
gemiddeld zo'n drie bezoekers één op één met hun digitale problemen geholpen. 

ASZ Denksport 

Bridge. Coördinator: Ton van Rijnsoever 
Iedere derde zondag van de maand in Café Noord.  Minimaal vier spelers zijn per keer aanwezig. Twee 
keer per jaar vindt een feestelijke bridgedrive plaats, waarbij introducées ook van harte welkom zijn. 
Aantal deelnemers per drive: 32 
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Bijlage 2 
 
Overzicht activiteiten SeniorenWegwijzers in 2018   

 

 a  Overzicht activiteiten in 2018 

De werkgroep SWW heeft 4 keer vergaderd. De werkgroep bestaat uit Hellen van Gessel, Tineke 

Mijnhardt, Janny van Werkhoven en Marieke van Gemeren. Lida van Vlaanderen heeft (tijdelijk) tot begin 

2018 een ouder lid bezocht.  Zij heeft haar taak, na overlijden van haar bezoekmevrouw, beëindigd. 

Werkgroep was vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van nieuwe leden. 

b. Bijzondere activiteiten 2018     

• Bezoeken van leden, die zich aanmelden als metgezel of die zich opgeven als Metgezel. 

• Bijeenkomst 20 juni in tuin Bij Johannes met leden die zich opgegeven hadden voor een metgezel 

om te kijken hoe mensen met elkaar te matchen zijn. Uiteindelijk waren we met 3 mensen en 2 

SWWérs. 

• Op 31 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met de ouderenadviseur Marianne Venema. Zij 

heeft ons geïnformeerd over de wijzigingen in WMO en in haar functie. Zij is nu zorgconsulent 

wijkteam met specialisatie ouderen.  

c.  Activiteiten voor leden van 85 jaar en ouder 

• Vanuit de ledenadministratie is een ledenlijst van de 85+ leden ontvangen. 

Hierop stonden 137 namen van leden die geboren waren in 1933 of eerder. 

• Van deze namenlijst was in voorgaande jaren al met 94 leden contact geweest. 

• In 2018 is met 30 leden contact geweest. Er wordt in het eerste kwartaal van 2019 nog met de 

overige 13 leden contact opgenomen. 

• Leden worden vooraf schriftelijk geïnformeerd over de persoonlijke benadering van 

SWWér voor de 85+ leden. Sommigen reageren direct op deze brief. 

• Na de schriftelijke informatie, belt de SWWer, de betrokkene of zij/hij behoefte heeft aan een 

gesprek/bezoek. 

• Van de 30 contacten zijn er 9 leden bezocht; 2 adressen klopten niet meer; andere leden hebben 

één of meer telefoongesprekken gehad. In twee gevallen was contact vanwege doofheid en 

vergeetachtigheid niet meer mogelijk. 

• Drie mensen hadden een concrete vraag, waarmee de SWW hen verder kon helpen. 

Vragen gingen over vervoer of sociaal wijkteam. Eén lid is voor een concrete vraag doorverwezen 

naar ouderenadviseur. 

• Het blijkt dat een aantal 85+ leden geen activiteit bezoeken vanwege fysieke beperkingen en  

soms ook omdat zij vanwege een gehoorprobleem niet in een groep kunnen functioneren. 

d. Metgezel vragen of worden. 

• Er is twee keer publiciteit geweest in het ASZ-magazine. 

• Dit jaar hebben zich 3 mensen gemeld om Metgezel te krijgen. 

• Er is op verzoek van een vrager een bijeenkomst georganiseerd van de metgezel vragers met 

de intentie om te kijken of vragers zijn te koppelen om gezamenlijk naar een activiteit te gaan. 

• Deze bijeenkomst heeft op 20 juni plaatsgevonden. 

• Er blijkt bij een aantal leden een belemmering te zijn alleen op een activiteit af te stappen, hoe 

kan je dit gemakkelijk met een ander doen.   
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• Er hebben zich 3 metgezellen gemeld. Hiervan is er 1 goed gematched. 

• Andere verwachtingen van de vragers- ondanks goed doorvragen bij bezoek door SWWér - 

blokkeert een goede match als Metgezel zich meldt bij de vrager. 

• Gezien het beperkte resultaat van de matches wordt het project op 18 januari 2019 met een 

Bestuurslid geëvalueerd.   

 

e. Binnengekomen vragen over wonen, zorg en welzijn 

• Vraag over personenalarmering. 

• Vraag over vervoerskosten 

• Vraag over Bewegen op Muziek 

• Bezoek vanwege opname lid Amandelhof (via Bestuur) 

• Vraag over wonen in Zeist (doorverwezen naar sociaal wijkteam). 

• Vraag over korting zorgverzekering (doorverwezen naar Hans Burgmans) 

• 3x verzoek om metgezel 

 

 


