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Voorwoord  

Beste leden, 

Voor u ligt het Jaarverslag 2019.  

Het verslag van alweer het zevende jaar uit het bestaan van ASZ. Nog een keer heb ik als voorzitter 

de eer het voorwoord voor een jaarverslag van ASZ te mogen schrijven. 

Ik constateer, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, dat de vereniging blijft groeien en bloeien. Volgens 

mij zijn de belangrijkste redenen hiervan de aantrekkingskracht van de grote verscheidenheid aan 

activiteiten en de mogelijkheid om zelf actief te zijn met het organiseren ervan. Kennelijk vinden 

senioren het plezierig om actief te zijn in een bekende en veilige omgeving. 

Ter illustratie wijs ik op de snelle groei van het in augustus 2019 opgericht ASZ Koor. In korte tijd van 

nul naar bijna zestig leden. De leden genieten en vinden het gezellig. Het optreden tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst in januari was een succes. Het in korte tijd bereikte niveau en de goede sfeer 

is voor een belangrijk deel mede te danken aan de dirigent Arie Perk. Maar ook bij al onze andere 

activiteiten heerst een goede sfeer. Ik ben niet zo’n zanger maar ga graag naar het Meezingcafé om 

mee te maken hoe bijna honderd leden genieten. 

Veel organisaties wisten ons in 2019 weer te vinden. Waar dat mogelijk is en er voordeel voor de 

leden en/of de vereniging is te halen gaan we graag de samenwerking aan. 

In 2019 is weer gebleken dat ook de gemeente Zeist de activiteiten van ASZ zeer waardeert. Dit blijkt 

onder meer uit de financiële steun voor het project Bruggen bouwen, en uit de waarderende 

woorden die wethouder Fluitman sprak tijdens feestelijke afsluiting van het eerste deel van dit 

project. 

In het financiële jaarverslag is te lezen dat we ook financieel een gezonde vereniging zijn. 

Speciale dank gaat uit naar onze vrijwilligers, leden en partners die ons steunen om onze doelen te 

realiseren! 

Namens het bestuur, 

Albert van Kuijk, voorzitter 

Mei 2020 
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Algemeen 

ASZ groeit ruim 11% 

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

doorgemaakt . In 2019 begint deze groei op natuurlijk wijze wat af te vlakken, de vereniging lijkt in een 

stabiel stadium te komen, maar met een robuust 

ledenbestand. 

In 2018  eindigden we op 1425 leden. We 

eindigden 2019 met 1591 leden, een groei van 

ruim 11%.  Daar mogen we ook dit jaar weer trots 

op zijn. De voortdurende zorg voor een kwalitatief 

goed aanbod aan activiteiten binnen ASZ is de 

drijvende kracht voor onze vereniging! En daar 

besteedt het bestuur ook continu aandacht aan, 

samen met de vrijwilligers en de leden natuurlijk. 

Van onze leden is 68% vrouw en dus 32% man.   

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

gemiddeld dus echt senior, maar wel springlevend! In 2019 zijn enkele van onze springlevende 80-

plussers door Marlies Souren geïnterviewd. ASZ heeft deze interviews voor Marlies uitgegeven in een 

boeiend boekje (foto).  

  

 Het jaar begon traditioneel weer met een drukbezochte nieuwjaarsreceptie.  Onder de inspirerende 

leiding van Arie Perk werd er flink meegezongen. En Carla Klein kondigde 

de start aan van onze sponsoractie voor een ASZ-bankje, te schenken aan 

het Utrechts Landschap. Het bankje staat inmiddels te pronken aan het 

Laantje Zonder Einde in het Zeister bos. Op de foto het bankje met leden 

van de activiteitencommissie Wandelen, onder leiding van Mia.
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Van de gemeente Zeist kreeg ASZ ook in 2019 weer zowel praktische, morele als financiële steun, onder 

andere voor het project Bruggen Bouwen, waarover later in dit verslag.   

Bestuur 

Op 1 januari 2019 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. 

Op de ALV in november 2019 is Frits Koster afgetreden, en  Emmy en Leo zijn bij acclamatie door de ALV 

weer voor 4 jaar benoemd.  Tot het bestuur is per november toegetreden Henk Schneider. 

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

prima. In 2019 heeft het bestuur de interne regeling voor tijdelijke vervanging van elkaars taken verder 

uitgewerkt, zodat de vereniging ongestoord kan voortgaan bij bijvoorbeeld vakantie en ziekte van een 

bestuurslid of bepaalde cruciale functies in de vereniging, zoals de redactie van het Magazine en de 

webmaster. Dit was ook aangekondigd in het werkplan 2019. 

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 2019 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 2019 52 bestuursbesluiten 

genomen over een breed scala aan onderwerpen. Enkele voorbeelden: 

• Het Privacy reglement wordt definitief vastgesteld. Aan de leden wordt medegedeeld dat dit er 
nu is, en waar het te vinden is. 

• Bestuur besluit niet over te gaan tot de exploitatie van een eigen (oude) auto, door Meander 

aangeboden. Te veel financiële risico’s voor ASZ.  

• Bestuur besluit tot de instelling van een evenementencommissie (in feite een nieuwe 

activiteitencommissie) die ad-hoc evenementen zal organiseren. 

• Bestuur besluit tot de instelling van een ASZ-College, dat cursussen voor leden en (tegen extra 

betaling) niet-leden zal gaan aanbieden. 

• Er wordt geen meerjaren beleidsplan meer opgesteld na vervallen einde 2019 van het huidige. De 

meer stabiele fase waarin ASZ nu is gekomen maakt de meerwaarde daarvan beperkt. Besluit is 

aan de ALV voorgelegd en goedgekeurd. 

• Bestuur besluit om de geluidsproblematiek (ringleiding Figi) opnieuw met Figi en met de 

gemeente aan te kaarten. 

• Bestuur besluit tot de aanschaf van een pinapparaat, en daarmee eerst ervaringen op te doen 

alvorens dit standaard in te voeren. 

• Bestuur stelt een ‘Commissie Nieuwe Voorzitter’ in. 

Dit laatste genomen besluit verdient uiteraard bijzondere aandacht. Onze voorzitter heeft te kennen 

gegeven dat hij in november 2020 wil terugtreden. Hij heeft de vereniging niet alleen opgericht, maar is in 

belangrijke mate de motor geweest die ertoe geleid heeft dat ASZ in Zeist niet meer weg te denken is. Wij 

zullen uiteraard nog op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Maar de uitdaging is groot: iemand 

vinden die het stokje wil overnemen.      
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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 in 2018 het 

project Bruggen Bouwen opgezet, waarover in het 

betreffende jaarverslag al werd bericht. De voor dit project 

benodigde financiering is geheel via externe sponsoring 

gelukt, zodat we in 2019 met de uitvoering konden 

beginnen. In november 2019 kon de ontwikkelfase van dit project met succes worden afgerond. Tijdens 

een feestelijke bijeenkomst op het Christelijk 

College Zeist, waar het project ontwikkeld is, 

werden de producten aan de directeur van de 

school aangeboden. Wethouder Fluitman stal de 

show met zijn deelname aan een spelletje 

Bruggen Bouwen kwartet, met enkele leerlingen 

van de school. In 2020 zal het project verder in 

Zeist en omstreken worden ‘uitgerold’. ASZ 

verwacht dat dit mooie project een bijdrage zal 

gaan leveren aan de contacten tussen jong en 

oud. 

Op 18 mei en 23 november 2019 zijn de ASZ- Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 18 mei 

werd een muzikaal en beweeglijk stukje dans verzorgd door Elisabeth Timofeeff en haar dames. 

Vervolgens zijn het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2018 gepresenteerd en door de ALV 

goedgekeurd. Op 23 november zijn het werkplan en de begroting 2020 goedgekeurd. Op 23 november 

zijn ook de producten van Bruggen Bouwen toegelicht.  

 

Uit het werkplan 2019 

Het werkplan 2019, door de ALV vastgesteld einde 2018, 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 september 2019 weer een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd tijdens welke het 

bestuur haar grote waardering voor de vrijwilligers heeft doen blijken. Opgetuigd met de 
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creatieve inbreng van een aantal aanwezigen, en met zang van Noodtuygh, werd het weer een 

heel gezellige middag. 

• Het bestuur had in 2018 besloten de organisatiestructuur van de vereniging aan te passen. In 

2019 hebben de bestuursleden Henk Schneider en Eefje van Essen dit verder uitgewerkt, in 

samenhang met de taken en verantwoordelijkheden van de Activiteitencommissies. In 2020 

wordt dit traject bestuurlijk afgerond. 

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

is, samen met PCOB en KBO, meermalen gegeven (Peter van de Arend, Emmy Janssens, zie 

deelverslag) en zal ook in 2020 weer op het programma staan.  

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

en met vrijwilligers van ASZ georganiseerd.   

• 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, PGGM, en verpleeghuis de Wijngaard.  Ook met de gemeente Zeist was 

regelmatig contact. 

• In december 2018 is 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 was om te gaan zorgen voor ASZ-“content”  en dat in samenwerking met RTV-

Slotstad uit te zenden. In 2019 is hier verder over gesproken. Tot concrete resultaten heeft dit 

nog niet geleid. Wel heeft Slotstad radio en tv ad-hoc aandacht besteed aan diverse activiteiten 

van onze vereniging. 

• In ons Magazine, inclusief het daarin 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. In 2019 is Ab Blaas 

toegetreden tot de redactie. En onze webmaster Marinus van Oijen verrichtte achter de coulissen 

erg veel mooi werk voor ons. Wekelijks ontvingen leden van de voorzitter een e-mail met de ASZ 

Nieuwsflits waarin de laatste nieuwtjes zijn vermeld.  

• Draadloze betalingen mbv een pinapparaat zijn inmiddels gerealiseerd. De diverse 

Activiteitencommissies kunnen er ingaande 2020 gebruik van gaan maken.  

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

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

bestuurslid Eefje van Essen weer prima uitgevoerd. In 2019 zijn stappen gezet die tot actualisering 

van dit beleid in 2020 zullen leiden. 

• Afgelopen jaren is verder gewerkt aan een goede beheersing van de inning van contributies. Dat 

traject is succesvol afgesloten en het loopt nu op rolletjes. Er is mede hierdoor geen achterstand 

meer in betalingen.    
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In februari 2019 konden wij het 1500ste lid verwelkomen, op de foto vergezeld door de leden die net 

achter het feestelijke net visten (Lid 1499 Cilia de Coo, 1500 Ton van der Velden en 1501 Nellie van der 

Velden) 

Externe contacten en samenwerking met derden 

Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBO)  

In 2019 heeft er in SBO-verband weer een intensieve samenwerking plaats gevonden met de andere in 

Zeist actieve ouderenbonden, de KBO-PCOB. Hierbij waren ad hoc ook andere partijen betrokken zoals de 

Marokkaanse gemeenschap, de gemeente Zeist, het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen), 

Meander Omnium, de Alzheimerstichting, woningcoöperaties Woongoed Zeist en de R.K. 

Woningcorporatie Zeist en de Zorginstellingen, Warande, Charim en Accolade Zorg. 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, NUZO, Meander Omnium en anderen zijn in 2019 voorlichtingsmiddagen 

en culturele activiteiten georganiseerd in het Binnenbos, Torenlaan Theater, Gemeentehuis, De 

Koppeling, Hospice en de Walkartkerk.  

Hieronder op chronologische volgorde de belangrijkste activiteiten die door derden zijn opgezet en 

waaraan ASZ heeft meegewerkt.  

• Gezondheidsmarkt in de Koppeling 12 maart 2019. 

• Training Herkennen en Bespreekbaar maken van Eenzaamheid samen met Meander Omnium. 

• Praten over Dementie op 6 juni 2019 samen met de gemeente Zeist in het Binnenbos. 

Sprekers: Rob Bruntink journalist en auteur van o.a. “Onmisbare informatie over het 

Levenseinde” en Sep van den Boom, voorzitter van Alzheimer Stichting, afdeling Zeist. 

• Vertoning van de film Fennameen van Babette Bürgi met pianobegeleiding van pianiste 

Daniëlle Kok op 8 juni in de Walkart kerk. 

• Het Harlekijn Johan van den Boogert concours op 7 november in de Paltz met de voorrondes 

en op 8 december de finale in de Singerconcertzaal te Laren.  

• Symposium Zeist tegen Eenzaamheid op 3 oktober in de vergaderzaal van het PGGM met 

hierbij het ondertekenen van het Manifest tegen Eenzaamheid in aanwezigheid van 

Wethouder Marcel Fluitman. 

• Vertoning  van de film  Dappere Ouderen en Dappere Dokters o.l.v. Brenda Ott, huisarts en 

gespecialiseerd in ouderengeneeskunde op 24 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. 
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• Lezing door Hans Burgmans over “Ontwikkelingen rondom euthanasie en palliatieve sedatie” 

op 26 november in het Hospice Heuvelrug en op 12 december in het  Torenlaantheater. 

• Vertoning van het docudrama “Het Langebroeck” van cineast Kees Linnenbank 9 december in 

de Marsmanzaal van Figi. Diversie leden van de ASZ en KBO/PCOB hebben als vrijwilliger in 

deze boeiende film meegespeeld. 

Samen voor Zeist   

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

bijeenkomsten van Samen voor Zeist zoals de beursvloer en de kick-offs. Ook wordt gebruik gemaakt van 

het netwerk van Samen voor Zeist. Zie voor meer informatie over Samen voor Zeist: 

www.samenvoorzeist.nl  

Gilde Zeist  
Gilde Zeist organiseert o.a. wandelingen met gids waarvoor ASZ ook reclame maakt. In samenwerking 
wordt ook jaarlijks een wandeling georganiseerd b.v. in de nieuwe wijk Kerckebosch. Als tegenprestatie 
heeft ASZ een gratis advertentie in het Uiltje (de nieuwsbrief van het Gilde). 
 
Binnenbos 
Binnenbos is een mooie locatie waar een goede sfeer heerst en daarom is ASZ daar maandelijks aanwezig 
met een Koffie-uurtje, een Zondagmiddagcafé, een Vrijdagmiddagborrel en de Poëziekring. Een eenmalig 
bijeenkomst was de cursus Koken voor beginners. Vanaf februari 2020 worden daar de 
bestuursvergadering gehouden. Onze activiteiten worden vermeld in de maandkalender die wordt 
uitgegeven voor de wijk Kerckebosch/Hoge Dennen. 
 

Senver 

Met  de-Seniorenvereniging Hilversum (Senver) heeft het bestuur ook in 2019 weer contact gehad, om 

ervaringen te delen. Ideeën en nuttige acties en stukken zijn weer uitgewisseld. Deze afstemming zal ook 

in 2020 worden voortgezet. 

 

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 onze 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 

Marinus van Oijen is in 2019 teruggetreden, in 2020 hoopt het bestuur een vervanger te hebben 

gevonden. 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 ASZ actieve vrijwilligers (de 

coördinatoren per activiteit). Het bestuur heeft in 2019 besloten om i.s.m. Fred Manschot een nieuwe 

website te bouwen. Deze moet nog toegankelijker en informatiever worden dan de huidige. De website is 

in 2019 gemiddeld vijftig keer per dag bezocht. 

Leden die niet over internet beschikken worden op andere wijze door het bestuur geïnformeerd. ASZ 

heeft ook een Facebookpagina waarop fotoverslagen van activiteiten worden gepubliceerd. 

Vermeldenswaard is verder de Nieuwsflits die via e-mail naar de leden wordt gestuurd. Daarnaast 

http://www.seniorenzeist.nl/
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verscheen ook in 2019 weer 10 maal het ASZ Magazine. Dit mooie blad belicht, onder een deskundige 

redactie, alles wat ASZ bezighoudt en is een zeer populair medium, niet alleen bij de leden maar ook bij 

vele partijen die in onze activiteiten geïnteresseerd zijn. In 2019 heeft het hoofd van de redactie, ons zeer 

gewaarde lid Truus Tibben, te kennen gegeven in april 2020 haar taken in deze te willen beëindigen. Ook 

voor deze functie zal het bestuur op zoek gaan naar een opvolger. 

Venster 

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.   

In 2019 werd in het Venster achtereenvolgens (nummers verwijzen naar het Magazine waarin het stuk 

staat) aandacht besteed aan onderwerpen met de volgende titels: 

1. Maaltijd van Zeist 

2. Bruggen Bouwen 

3. Senioren en hun toekomst: Deel II: ZELFSTANDIG THUIS WONEN MET BEPERKINGEN 

4. Een fitte ASZ-er op reis 

5. Dementie 

6. Van Armenpot tot Zorgpakket  

7. Geheugen van Zeist 

8. Een knipoog naar Methusalem 

9. De veldtocht van Roy Armstrong  

10. Eigen bijdrage in de WMO 

Vrijwilligers: onze levensader 

Vrijwilligers waren ook in 2019 weer de levensader van onze vereniging. 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. Zonder deze 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 2019 weer veel werk achter de 

schermen verricht! De jaaroverzichten van de diverse activiteitencommissies laten concreet zien dat wij 

niet overdrijven. 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. Ook dit jaar weer met muzikale omlijsting en bijdragen van enige talentvolle 

vrijwilligers. 

 

Net als in voorgaande jaren heeft Eefje van Essen ook in 2019 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 
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trainingen tijdens hun werkzame leven. Enige malen kon een tijdens een tevredenheidsgesprek 

gesignaleerd probleem in overleg met de coördinator worden opgelost. Ook werd er enige malen gevolg 

gegeven aan de in de ledenvergadering door de secretaris gedane oproep om bij problemen contact op te 

nemen met Eefje van Essen. In alle gevallen kon dit in een aantal gesprekken goed worden opgelost.  

 

 

 

Dienstverlening 

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

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

belastingaangifte. Ook in 2019 kon ASZ deze dienstverlening weer aan haar leden aanbieden. Hoogtepunt 

hier was natuurlijk het bezoek van staatssecretaris Knops en onze eigen burgemeester met wethouder 

Fluitman op 13 maart (zie foto), die met grote belangstelling een les IPad bijwoonden. Ook ging de 

staatssecretaris in gesprek met de cursisten. 

Een bijzonder vorm van dienstverlening wordt verzorgd door de Seniorenwegwijzers (SWW). In 2019 zijn 

de SWW-ers weer zeer actief 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. 

 

Lief en leed: in 2019 werd 38 maal een boeket bloemen bezorgd bij leden, die een operatie hadden 

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

 

ASZ activiteiten 

Ook in 2019 had ASZ weer een volle agenda met activiteiten. Het overgrote deel van deze activiteiten is 

georganiseerd door  Activiteitencommissies. Er bestaan binnen ASZ 42 Activiteitencommissies, waaraan 

ruim 140 leden als vrijwilliger bijdragen. De activiteiten zijn ondergebracht in ‘clusters’ , die als rubrieken 

terug te vinden zijn in het Magazine en op de website. In 2019 zijn de activiteiten opnieuw gegroepeerd. 

Er zijn twee nieuwe clusters gemaakt: 
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1. ASZ College 

Hieronder vallen al bestaande en ook  nieuwe, kwalitatief hoogstaande,  cursussen. Voorbeelden 

daarvan zijn 

• De Ipad cursus (Peter vd Arend) 

• Bridge (Ton van Rijnsoever) 

• Koken voor beginners (Madame Marie) 

• Levensreddend Handelen (Piet van Geresteijn) 

• Dagvlinders herkennen (Frans van Bussel) 

• Paddenstoelen herkennen (Frans van Bussel) 

• Roofvogels en uilen (Frans van Bussel) 

• Opfriscursus verkeersregels 

• Bridge cursus voor beginners o. l. v. Ton van Rijnsoever vanaf september. 

Het aanbod aan cursussen zal in 2020 verder worden uitgebreid, één en ander natuurlijk afhankelijk van 

de belangstelling van ASZ leden. 

 

2. ASZ Natuur en Milieu 

De kern hiervan werd gevormd door de natuurlezingen en natuurwandelingen, het bestuur heeft 

de intentie dit thema –bij voldoende belangstelling-  uit te bouwen. 

 

Een aantal nieuwe activiteiten is gestart: 

• Het ASZ Koor 

• ASZ Brunch 

• ASZ Lunch 

• Rondje Natuur 

• Koffie-uurtje Vollenhove 

• Poëzie Kring  

• Geschiedeniskring 

• Bridgecursus 

Er zijn ook activiteiten opgeheven of gewijzigd: 

• De Kunstcommissie heeft zichzelf opgeheven, maar leden blijven nog wel beschikbaar voor het 

organiseren van kunst-evenementen. 

• De Lunch-club gaat in 2020 verder samen met de Eet-club. 

• De koffie-uurtjes in Bunnik en Driebergen worden ingaande 2020 opgeheven wegens gebrek aan 

belangstelling. 

• De vrijdagmiddagborrel is verplaatst naar het Binnenbos. 

Succesvolle evenementen van de afgelopen jaren, zoals bezoek aan het KNMI, de vaart met de Blauwe 

Bever,  Wijnproeven,  bezoek aan Herman van Veen Arts Center zijn ook in 2019 weer georganiseerd. 
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De activiteiten waarbij leden elkaar in een informele, ongedwongen sfeer ontmoeten,  kunnen zich elk 

jaar weer verheugen in een grote opkomst. Koffie-uurtjes, zondagmiddag cafés, vrijdagmiddagborrel en 

eet-/lunch-/brunchclub hebben tot zo’n 30 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 bridge. 

Voor leden die iets actiever bezig willen zijn organiseerden vrijwilligers van ASZ in 2019  ‘Samen Koken’, 

het Muziekensemble, bridgen, en het Meezingcafé. Het Meezingcafé trekt steeds meer belangstelling en 

bereikt langzaamaan de grenzen van de capaciteit van het Torenlaantheater. 

Voor wie lichamelijk actief wilde zijn boden we onder andere wandelen, wandelvoetbal, fietsen, dansen, 

zwemmen en jeu de boules. De activiteitencommissie Wandelen bijvoorbeeld bood maar liefst 23 

wandelingen in 2019. 

In 2019 werden weer een aantal kwalitatief hoogstaande lezingen gehouden over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals:  

• De magie van het toeval 

• Op reis door het heelal 

• Russische Orthodoxe Pasen 

• Artis in oorlogstijd 

• Ontwikkelingen rondom Euthanasie en Palliatieve Sedatie (bestuurslid Hans Burgmans) 
 
Op het culturele vlak zijn er weer musea-bezoeken geweest, en werden exposities georganiseerd. Creatief 
springt de podium/toneelactiviteit in het oog. De toneelclub, onder leiding van alleskunner Frans van 
Bussel,  was zeer succesvol met het toneelstuk ‘Zonder Onderschriften’.  Tenslotte, voor wie het verderop 
wil zoeken: de Reiscommissie heeft dit jaar 10 dagtochten met de bus georganiseerd, tot volle 
tevredenheid van de deelnemers.   
 

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

 

Programmacommissie 

Eind 2018 was besloten tot de oprichting van de ‘Programmacommissie’. De intentie was om via deze 

commissie het groeiend aanbod aan activiteiten te coördineren, de activiteitencommissies te 

ondersteunen, en het palet aan activiteiten nog verder uit te bouwen. In 2019 is gebleken dat het 

draagvlak voor deze commissie in de vereniging onvoldoende was. Het bestuur heeft daarop besloten 

deze activiteiten weer onder te brengen bij het bestuur, het bestuur daartoe met een lid uit te breiden, 

en de programmacommissie weer op te heffen. De voorzitter van de programmacommissie, Henk 

Schneider, is op de ALV in November benoemd tot bestuurslid met de portefeuille ‘activiteiten’.   

 

   

ASZ Toneel: Zonder onderschriften     Gezondheidmarkt 2019            Opfriscursus verkeer 
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Voordelen voor leden in 2019  

Voor de leden waren ook in 2019 weer diverse diensten en voordelen te behalen. De belangrijkste 

daarvan zijn: 

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

• kortingen op lezingen, concerten, toneelvoorstellingen en filmvoorstellingen die door derden 

worden georganiseerd; 

• 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 (zie ook bijlage).  
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Jaarrekening 2019

Inkomsten Uitgaven

Resulaat Begroting Resulaat Resulaat Begroting Resulaat

2018 2019 2019 2018 2019 2019

Contributies 25.055€    27.500€      27.930€   Algemene kosten 4.629€      4.500€      4.531€    

Donaties 170€         200€           50€          Communicatie 11.372€    12.000€    14.045€  

Advertenties 1.980€      2.000€        3.000€     Stimulering leden 2.708€      4.500€      4.525€    

Subsidie gemeente 2.500€      2.500€        Activiteiten 773€         2.000€      1.114€    

Overige baten 50€             Reservering 2.000€      2.000€      2.000€    

Website herontw erp 363€       

Diverse kosten 298€         1.000€      2.204€    

29.705€    32.250€      30.980€   21.780€    26.000€    28.782€  

Resultaat 7.925€      6.250€      2.198€    

Balans

Activa Eind 2018 Eind 2019 Passiva Eind 2018 Eind 2019

(Bezittingen en tegoeden) (Schulden en bestemmingen)

Banksaldo 28.296€    23.447€   Nog te betalen 2.078€      6.935€    

Te ontvangen 3.415€     Vooruitontvangen 10.649€    160€       

Reserv. Lustrum 2.000€      4.000€    

Totaal 28.296€    26.862€   Totaal 14.727€    11.095€  

Eigen vermogen 13.569€    15.767€  

Tegoed Eind 2019 Verschuldigd / nog te betalen Eind 2019

Sponsor Bruggen bouw en 3.000€     ASZ bankje 2.278€    

Advertentie 80€          Vervolg BB 1.250€    

Contributie 20€          ASZ Koor 2.623€    

Dansen 315€        Diversen 684€       

Totaal 3.415€     6.835€    

Donaties Diverse kosten Eind 2019

ASZ bankje 663€        Donatie Torenlaan 500€       

Algemeen 50€          Donatie Slottuintheater 150€       

Bijdrage bankje 500€       

713€        Boekje 80+ 616€       

Bruggen bouw en afrekening 270€       

Samen voor Zeist 121€       

Diversen 47€         

2.204€    
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Toelichting 

Inkomsten 

Donaties 

Doordat de donaties in het begin van het jaar bestemd waren voor het ASZ-bankje in het Zeister bos, is 

het bedrag in de rest van het jaar voor de algemene donaties laag. 

 

Uitgaven 

Diverse kosten 

• Besloten is € 500 te doneren voor de verbouwing van het Torenlaan Theater, vanuit de 

overweging dat we een veelvuldig gebruiker zijn en ook profijt zullen hebben van de vernieuwing. 

• Besloten is € 150 te doneren aan het slottuintheater omdat we ons daar eenmaal per jaar kunnen 

profileren met het meezingcafé, en het theater afhankelijk is van vrijwillige bijdragen. 

• De donaties voor het ASZ-bankje hebben niet het hele bedrag opgeleverd; het tekort is naar 

schatting € 500. 

• Besloten is het boekje 80+ in eigen beheer uit te brengen toen de schrijfster geen uitgever bereid 

vond dat te doen. 

• Het project Bruggen Bouwen heeft uiteindelijk een tekort opgeleverd van € 270 voor de eerste 

fase. Er volgt een tweede fase van uitrol. 

 

Balans  

Tegoed/nog te ontvangen (per 31 december) 

• Van een van de sponsoren van Bruggen Bouwen is nog € 3.000 te ontvangen. 

• Van Dansen is nog € 315 aan inkomsten te ontvangen. 

• Van één adverteerder en één lid is samen nog € 100  te ontvangen. 

Deze bedragen zijn inmiddels binnen. 

 

Te betalen/verschuldigd 

• Voor het ASZ-bankje is tot nu toe nog geen rekening ontvangen van Het Utrechts Landschap. Er 

wordt rekening mee gehouden dat dit alsnog gebeurt. 

• Het project Bruggen Bouwen krijgt een vervolg, waarvoor een van de sponsors al € 1.250 heeft 

bijgedragen. 

• De activiteiten van Het ASZ-koor lopen over de jaarovergang heen. De meeste inkomsten voor de 

hele periode zijn in 2019 ontvangen, terwijl nog maar een deel van de kosten gemaakt is. Per 31 

december 2019 is het overschot € 2.623. 

• Diversen: in 2020 ontvangen rekeningen voor zaalhuur in 2019, o.a. Torenlaan Theater, St 

Maarten Parochie, Binnenbos. 

 

  



Versie 24 juni 2020 
 

16 
 

Bijlage 1 

 

JAAROVERZICHT VAN ASZ-ACTIVITEITEN 2019  zoals samengesteld door de activiteitencommissies 

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

niet voor alle activiteiten jaarverslagen ingediend 

 

BEWEGEN 

Danslessen. Coördinator: Jeanette Herder 

9 danslessen in de lente (22 deelnemers, waarvan 14 1e jaars), 9 danslessen in de herfst (19 deelnemers, 

waarvan 6 1e jaars). Vele leerlingen zijn enthousiast om weer te beginnen met dansen. De meesten 

hebben vroeger genoten van dansen. Om hun danscapaciteiten weer op te halen kunnen ze met de 

dansavonden mee doen. Na enkele lessen beginnen ze er weer van te genieten. Enkelen haken af omdat 

er vaak te weinig (of te weinig geschikte) mannen zijn voor het stijldansen. Dat is mijn grootste moeite: 

mannen enthousiast te krijgen. 

Dansavonden. Coördinator: Jeanette Herder 

7 dansavonden met een deelname van 20 tot 50 personen per avond, totaal 215.  De drukste avond was 

het Nieuwjaarsbal in Januari, met band en prosecco. Opmerkelijk was dat één van de oudste deelnemers 

de 90 jaar gepasseerd is en hij nog steeds danst. Over het algemeen vindt men het op de dansavonden 

erg leuk en gezellig. Nadeel is wel dat er soms (te) weinig bezoekers komen. Jeanette doet er alles aan om 

overal flyers op te hangen en iedereen uit te nodigen. Er komen dan soms bezoekers vanuit de wijde 

omgeving (Hilversum, Huizen) en vaak willen de dames wel maar haken de mannen af (kan niet dansen, 

wil niet dansen). Reeds met bestuur besproken. 

Fietsen. Coördinator: Han Groenendaal, nu Bert van Sandwijck 

6 fietstochten, waarvan één lange van 65 km; één tocht afgezegd vanwege weersomstandigheden. 

Gemiddeld 19 deelnemers, totaal 115. 

Ondanks verschil tussen e-bikes en gewone fietsen nog steeds geen problemen in de deelnemersgroep. 

De tochten worden goed tot zeer goed beoordeeld. 

Wandelen. Coördinator: Mia Dernison 

12 keer een korte wandeling, 11 keer  een lange wandeling met ongeveer 20 deelnemers per keer. 

Deelnemers zijn erg tevreden.  

Jeu de Boules. Coördinator: Flip de Zwart 

10 keer per jaar, éénmaal geannuleerd vanwege hittegolf.  Ongeveer 10 deelnemers per keer, in totaal 

99. Waardering zeer hoog. 

Golf. Coördinator: Leo Kroon 

Eén keer afgelast wegens hitte (warmste dag van het jaar 24 juli), één keer gespeeld op 23 september. 9 

deelnemers. Gemiddelde waardering is ‘goed’, voor herhaling vatbaar. 

Zwemmen/meer bewegen voor ouderen. Coördinator: Wil Schut 

Zwemmen in zwembad Dijnselburg. Er is in het jaar 2019 een behoorlijke toename van ouderen die 

meededen met de aangeboden lessen.  

In de overgang van Gemeente naar SRO zijn er twee gesprekken geweest hoe de toeloop vergroot kan 
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worden, en verbeteringen kunnen worden gemaakt op het gebied van het ouderen zwemmen. 

Er zijn in het jaar 2019 veel hobbels geweest. SRO was bezig met veel bezuinigingsplannen, waardoor ook 

wij moesten inleveren. Dit heeft er in geresulteerd dat we uiteindelijk aan wethouder Marcel Fluitman 

onze zorgen hebben geuit dat dit echt niet kon. SRO heeft naar aanleiding daarvan weer dingen terug 

gedraaid. Dat betekende dat het restaurant weer open is op de Donderdag en Dinsdag. ASZ moet goed de 

vinger aan de pols houden, want we zijn er nog lang niet. 

ONTMOETEN 

ASZ lunchclub. Coördinator Marie-Anne Verdonk. 

In februari 2019 is de lunchclub van start gegaan. In de loop van het jaar zijn we van koude op warme 

lunches overgestapt. Totaal 9 lunches, elke tweede woensdag van de maand van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

Gemiddeld aantal deelnemers : 16.  

Locaties:  

• Stan & Co 

• Kerckebosch 

• Lokaal Victoria 

• Jagershuys, 2x 

• Het Wapen van Bunik 

• Oud London 

• Mido 

• Brasserie Slot Zeist. 

Aangezien het aantal deelnemers daalde is in december besloten om te stoppen met de lunchclub. De 

lunchclub maakt een doorstart samen met de eetclub.  

ASZ brunchclub. Coördinator van de brunchclub is Joke Hendrickx. 
5 keer, van juni tot oktober, in Oud-London. Iedere 2e zondag van de maand. 25 personen per keer. 
Mensen waren enthousiast en vonden de kwaliteit van het buffet aanvankelijk ook erg goed. Het waren 
veelal dezelfde mensen die zich aanmeldden. In november liepen de aanmeldingen terug. Vandaar dat we 
toen gestopt zijn met Oud London. Er is echt zeker behoefte aan Eten op Zondag. In 2020 proberen we 
‘thema-brunches’. 
 
Meezingcafé. Coördinator: Ulanda van Rooijen-Kools 

10 keer per jaar in het Torenlaantheater en 1 keer per jaar in het Slottuintheater, onder leiding van Arie 

Perk en met medewerking van Frits (accordeon). 

Vindt maandelijks plaats, behalve in juli en augustus. Dus 10x per jaar. Per keer 80 tot 100 deelnemers. 

Het is altijd heel gezellig iedereen zingt uit volle borst mee en daarna de borrel met de bitterballen van 

Dolf! De waardering is minimaal een 8. 

Samen Koken. Coördinator Carla Klein 
Zes keer per jaar, samen een menu klaar maken. Ongeveer 10 personen per keer, afgelopen jaar 55 in 
totaal. Wordt als heel gezellig ervaren. Bestuur zou wellicht meer aandacht kunnen geven. 
 
Koffie-uurtje Figi. Coördinator: Arryette van Boxtel 

Het koffie-uurtje in Figi op maandagmorgen heeft een gemiddelde opkomst van tussen de 20 en 25 

personen. Als er iets extra’s te verwachten valt, zoals oliebollen!, loopt het aantal heel snel op. Bij die 

gelegenheid waren er 38 personen, terwijl ze toch niet op afstand te ruiken waren.  
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De samenwerking met Figi is voor verbetering vatbaar.  Mede in overleg met het bestuur wordt naar 

oplossingen gezocht voor de gehoorde klachten. 

Koffie-uurtje West. Coördinator: Riet Tulen 

2 keer per maand. Heel gezellig. Met Dickie en John Perk klikt het prima! 

Koffie-uurtje Vollenhove. Coördinator Anne Dijkstra 

We houden iedere laatste vrijdag van de maand een koffie-uurtje van 10.30 tot 12.00 uur. Het aantal 

deelnemers bedraagt 20 à 25 per keer. Dus per jaar zo'n 250 à 300 personen. Op dit moment is er al echt 

een vaste kern van deelnemers die blij zijn elkaar te ontmoeten. Bijzonder bij ons is, dat John iedere keer 

zelf iets bakt voor bij de koffie. Taarten...brownies etc. Nog iets bijzonders: het 1500e lid was één van de 

deelnemers van deze groep, net als de 1499e en lidnummer 1501!!!!!!! Volgens ons wordt dit uurtje zeer 

gewaardeerd. Er komen zelfs mensen koffie drinken, die niet uit Vollenhove komen. We denken als 

eindcijfer een 10!!!!!  Eerst wilden we activiteiten bedenken, maar dat werkte niet. De gasten komen voor 

de gezelligheid. Lekker met elkaar praten!!!!! Zo krijgt deze voorheen onbekende ontmoetingsruimte 

meer naamsbekendheid en een positieve vrolijke uitstraling.  

 

Koffie-uurtje Wapen van Bunnik. Coördinator:  Aletta van Embden 

Iedere 2-de woensdagmorgen van de maand koffie-uurtje, 10.30 uur. Per keer ca 1-4 deelnemers, om 

totaal max. 15 deelnemers. Matige waardering. Het koffie-uurtje in Bunnik wordt in 2020 opgeheven 

vanwege te geringe opkomst. 

Koffie-uurtje Noord. Coördinator: Judith du Long 

Wekelijks,  20-25 deelnemers.  Wij hebben een heel leuke groep en het wordt steeds voller. Er zijn af en 

toe geen stoelen aan te schuiven. De mensen vinden het hier gezellig, er wordt veel gelachen. Ik ben 

graag gastvrouw. 

Koffie-uurtje Wapen van Rijsenburg. Coördinator: Leontine Casparie 
Elke derde dinsdag van de maand in het Wapen van Rijsenburg. Meestal vier dames. Dit koffie-uurtje 
stopt ingaande 2020. Dat is te begrijpen omdat er én minder leden van de ASZ in Driebergen wonen én er 
geen aanwas is. 
Wij gaan met z’n vieren nu geregeld wat leuks doen. 
 

Zondagmiddagcafé Binnenbos. Coördinator: Ab Blaas 

Elke 1e zondag van de maand, dus 12 x. Gezellige bijeenkomst van 15.00–17.00 uur. Gemiddeld 25 

deelnemers, dus totaal over het jaar 300. Anja zorgde ook  in 2019 met  versnaperingen , wijn en 

pianospel  weer voor belangrijke bijdrage  aan een goede sfeer. Lies en Tonny maakten de hapjes en 

serveerden deze uit. Zij maakten een praatje , indien op prijs gesteld, met de gasten. Ab opent, sluit af en 

wast af (met wasmachine!). Ook dit jaar was in de wintermaanden de Glühwein weer een groot succes. 

Wij schatten in dat het aantal deelnemers (van gemiddeld 25) een prettig aantal is voor de 

ontmoetingsruimte van het Binnenbos en dat de deelnemers dat ook zo ervaren.  

Het Binnenbos heeft een open keuken en  mag daarom geen enkele hond (of andere huisdier)  toelaten in 

de ontmoetingsruimte. Een tweetal leden  heeft  dat als onprettig ervaren. Wij verwachten 2020 opnieuw 

dit aantal deelnemers te kunnen trekken. 

Zondagmiddagcafé Noord. Coördinator: Eefje van Essen 

Elke 3e zondagmiddag vrije inloop in café Servicepunt Noord Johan van Oldenbarneveltlaan. 
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Er is gelegenheid om te klaverjassen, schaken, etc. Ook wordt er Bridge gespeeld, zie verslag onder 

Denksport.  

Vrijdagmiddagborrel. Coördinator: Eefje van Essen 

Elke laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur.  

In 2019 is de vrijdagmiddagborrel verplaatst naar het Binnenbos, Hoog Kanje. In eigen beheer worden nu 

de hapjes klaar gemaakt. Iedereen betaalt bij de ingang. € 3,-- voor een hapjesarrangement en de 

drankjes zijn voor eigen rekening. Gemiddeld aantal bezoekers: 25. Veel vaste gasten.  

 

DENKSPORT 

 

Bridge. Coördinator: Ton van Rijnsoever 

Elke 3e zondagmiddag vrije inloop in café Servicepunt Noord Johan van Oldenbarneveltlaan. Daar wordt 

bridge gespeeld aan 2 å 3 tafels. Ook is er gelegenheid om te klaverjassen, schaken, etc. Driemaal is er 

een grote bridgedrive georganiseerd. Daaraan nemen telkens 28 of 30  mensen deel.                     - 

Driekoningendrive, Najaarsdrive en Kerstdrive. 

In september is de ASZ-cursus Bridge voor klaverjassers van start gegaan. Er werd door 16 personen aan 

deelgenomen. Het was zo’n groot succes dat alle deelnemers doorgaan naar de vervolgcursus. 

OP REIS 

Dagtochten. Coördinator: Rita Dieke 

10 hele dagen, éénmaal halve dag met totaal 531 deelnemers. Bovendien een meerdaagse reis met 16 

deelnemers. Over het algemeen zijn de deelnemers zeer positief. Dit heeft te maken met de bestemming 

en het weer. 

CREATIEF 

Toneel. Coördinator: Frans van Bussel 

Het toneelstuk ‘Zonder Onderschriften’ is in 2019 met veel succes opgevoerd. 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. 

Een leescommissie heeft een nieuw toneelstuk uitgekozen:  ”Dubbele moord in het Torenlaantheater” en 

ondertussen hebben we in 2019 reeds 10  toneelrepetities (donderdagmiddagen) gehad om dit stuk in te 

studeren.  De drie uitvoeringen zijn gepland op vrijdagmiddag 1 mei, zaterdagavond 2 mei en 

zondagmiddag 3 mei  2020 voor leden en niet-leden.  

Er waren 2 toneelmiddagen met speloefeningen om spelers te rekruteren voor de nieuwe 

toneelproductie. Per middag resp. 12 en 16 deelnemers.  Aan de twee toneelmiddagen werd  enthousiast 

meegedaan, maar niet iedereen wilde verder met het instuderen van een nieuw toneelstuk. Daarom werd 

het toch nog lastig om de juiste spoelers te vinden voor de rollen van het nieuwe stuk. 

Aan de productie van het toneelstuk  “Dubbele moord in het Torenlaantheater” doen in 2019 13 mensen  

mee:10 spelers, verteller, regisseur en assistent-regisseur (souffleur). In 2020 komen daar nog meer 

mensen bij (figuranten, vrijwilligers voor licht en geluid, decor, grime, kleding en PR (folder,flyer). En 

daarnaast vragen we nog hulp bij het podiumbouwen. De rolbezetting is in het begin nogal gewisseld, 

door uitval van spelers. Enthousiast begonnen aan de rol, haken sommigen door allerlei omstandigheden 

na enkele weken toch weer af en dan moet er weer gezocht worden naar vervangers. Dat vertraagt het 
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repetitieproces.  

Er werd altijd met heel veel plezier en enthousiasme gespeeld en gewerkt, zowel bij de spelmiddagen als 

op de repetities. Dit toneelgebeuren wordt m.i. zeer gewaardeerd door de deelnemers.  

Budget: Korte toneelmiddagen: is  eenvoudig met inkomsten en uitgaven. Maar een toneelproductie is 

ingewikkelder, omdat er nogal wat onzekerheden in de begroting zitten (bijv. het verwachte aantal 

bezoekers en kaartopbrengst, ook de huurprijs van de repetitieruimte en voorstellingsruimte in het 

Torenlaantheater is niet erg duidelijk. Ook het aantal repetities (en de daarmee gepaard gaande huur kan 

uitlopen. De kosten voor decor, grime en PR  kun je wel redelijk inschatten. 

We verwachten iets meer kosten te maken dan dat er aan recettes is binnengekomen, maar  de spelers , 

regisseur en assistenten zijn bereid een eigen bijdrage te betalen. 

Koor: Coördinator: Geke Schuiteman 

Het ASZ Koor is in september gestart en heeft nu al meer dan vijftig deelnemers. Is in 2019 7 keer bij 

elkaar geweest. Enthousiaste zangers, hetgeen vooral aan Arie Perk te danken is. De waardering is hoog. 

Ensemble. Coördinator: Fenneke van Campenhout 

1x per maand kwam het Ensemble bij elkaar op de muziekschool, vanaf oktober 2019 is het 2x per maand 

geworden op verzoek van de spelers. Hierdoor kan er vaker geoefend en gespeel worden, de kwaliteit van 

spelen wordt daardoor ook beter. De activiteit is het bevorderen van het samen spelen op oudere leeftijd. 

De wens om weer je oude muziekinstrument op te pakken en daar weer plezier te krijgen in het spelen, 

vooral als je ook samen kunt spelen. De groep wordt geleid door  een professional dirigent van de 

muziekschool. 

Per keer gemiddeld 8 of 9 deelnemers, soms ook wel 11 of 12. Jammer genoeg is dit wisselend, door extra 

vakantie of door afwezigheid door ziekte. De deelnemers zijn altijd heel enthousiast, en om de band nog 

hechter te maken, gaan we op de laatste dag vóór de zomervakantie gezamenlijk lunchen. Er wordt hard 

en serieus geoefend! Het is een leuk initiatief, maar  financieel gelijkspelen is niet altijd het geval. Dan is 

de steun van de ASZ onontbeerlijk, waarvoor iedereen ook zeer dankbaar is. Ook grote waardering voor 

dirigent Hans Kämper. Hij is er altijd (ook wel eens in zijn vakantie gekomen), en hij begeleidt het orkest 

zeer professioneel en vol enthousiasme! 

CULTUUR 

Poëzie Kring. Coördinator: Leonie J.M. Silkens 

ASZ Poëzie Kring: opgericht 30-4-2018; besloten Kring. 10 deelnemers 

ASZ Filmhuis en samen eten na de film. Coördinator: Rita Dieke 

12 keer film en 12 keer samen eten na de film. Het aantal leden dat de films bezoekt is onbekend, het 

aantal deelnemers om samen na de film te eten wisselt van 7 tot 11 personen. Gemiddelde waardering 

voor de film is goed, waardering voor het eten bij Figi is matig.  Met ingang van januari 2020 gaan we eten 

bij Restaurant Mido. 

Luisterkring Klassieke Muziek. Coördinator Cor van Liempde 

Acht keer per jaar een bijeenkomst. Positief gewaardeerd. 

Lezingen. Coördinator: Leonie J.M. Silkens 

ASZ-lezingen pur sang:  

• 30 jan: De magie van het toeval (37 deelnemers) 
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• 27 mrt: Liefde en dood in de middeleeuwen (27 deelnemers); 

• 18 apr: Russische Pasen (46 deelnemers);  

• 2 mei: Artis in oorlogstijd (32 deelnemers); 

• 6 jun: Waarin onderscheidt Zeist zich van de rest van de Utrechtse Heuvelrug (42 

deelnemers); 

• 29 aug: Leven en werk van dichteres Ida Gerhardt (63 deelnemers); 

• 12 sep: Vrouw bij de politie in de vorige eeuw (13 deelnemers); 

• 24 sep: Johan van Oldenbarnevelt (37 deelnemers); 

• 10 okt: Een reis door Andalusië (met gitaar) (27 deelnemers); 

• -14 nov: Het werelderfgoed van Gaudi (42 deelnemers); 

• -12 dec: Ontwikkelingen rondom Euthanasie en Palliatieve Sedatie (35 deelnemers 

3 ASZ-lezingen als partner van groene groepen (SMZ, KNNV, NDC) en bibliotheek waarvan 1x ASZ als 
hoofdorganisator:  

• 14 feb: Op reis door het heelal (Prof. Henny Lamers) (55 deelnemers); 

• 23 apr: KNNV: Weidevogels (Jos Korenromp) (30 deelnemers) 

• 26 jun: KNNV en SMZ: De wilde bij in Zeist (Pieter van Breugel) (46 deelnemers); 

Verreweg de meeste lezingen waren zeer de moeite waard en zijn zeer positief beoordeeld. Met name de 

lezingen van prof. Lamers en van Wim Kozijn trokken veel publiek. Ook over de Gaudi-presentatie  van 

Henk Butink (14/11) was men vol lof. En het flamenco-gitaarspel van Jur Vermijs (10/10) lag bijzonder 

goed in het gehoor.  Verzoek publiek  aan Lamers (14/02) om weer te komen; idem wat betreft Kozijn 

(29/08) en Butink (14/11). De lezing door Hans Burgmans (12/12) voorzag in een behoefte. 

  

COLLEGE 
Filosofie. Coördinator: Leonie J.M. Silkens 

Cursussen voorjaar (12 deelnemers) en najaar (10 deelnemers). Wederom zeer positief gewaardeerd. 

Wordt met graagte vervolgd. 

Natuurcursussen. Cursusleider Frans van Bussel 

1. Cursus:  “Tuinvogels herkennen” 
Een theorieles (middag) (15 jan). en een excursie (18 jan.)bij Slot Zeist. 14 deelnemers 
 
2. Cursus: “Dagvlinders herkennen” (i.s.m. de KNNV) 
 Een theorieles (middag 2 juli) en een excursie in de Botanische tuin op 5 juli. 23 deelnemers 
 
3. Cursus “Paddenstoelen” 
Een theorieles (middag 1 okt) en een excursie in de Niënhof op 4 okt.  22 deelnemers 
 
De theorielessen werden gegeven in het Torenlaantheater. Docent:  Frans van Bussel met assistentie van 
Andrew Nolten (paddenstoelen) en Lieke Versantvoort (dagvlinders en tuinvogels) 
Namens de KNNV werd door Frans van Bussel de tuinvogelcursus en de vlindercursus ook op een avond 

gegeven en aan deze avondcursussen deden ook enkele ASZ leden mee. 

Alle cursussen  werden heel goed ontvangen door de deelnemers. Men was erg enthousiast!  Sommigen 

hadden al eerder  bij de ASZ een tuinvogelcursus en/of een paddenstoelencursus gevolgd en kwamen dus 

voor herhaling.   
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iPad cursus. Cursusleider: Peter van de Arend 
In totaal zijn in 2019 5 iPad cursussen gegeven, waarin 98 deelnemers bekend geraakt zijn met een iPad 
en het digitale verkeer, en 8 iPad gebruikers hun kennis van de iPad hebben kunnen verbeteren. 
Bovendien is er in oktober een herhalingscursus gegeven voor de deelnemers aan de cursus in augustus. 
24 van de 30 deelnemers hebben –met hun eigen iPad-  aan deze herhalingscursus meegedaan. 
We beschikken nu als KBO-PCOB-ASZ en de gemeente Zeist als  iPad team over 30 iPads.  
Vanaf 2015 hebben nu 385  deelnemers de iPad  cursussen van KBO-PCOB -ASZ en de gemeente Zeist 
gevolgd.  
In totaal zijn er nu 40 cursussen met leen iPads gegeven, 2 herhalingscursussen met eigen iPad  en 5 
opfriscursussen met eigen iPads. Dus in totaal nu 47 iPad cursussen van 2015 tot en met 2019. 
Op 13 maart heeft staatssecretaris Knops met zijn staf de iPad cursus bezocht en zich laten informeren 
over de gang van zaken.       

iPad café.  Coördinator is Emmy Janssens. 

Het idee van Math Janssen om een iPad café te starten op elke 1e vrijdagmorgen van de maand is in 

februari 2017 van start gegaan. In dit iPad Café helpen wij de leden met het oplossen van hun iPad of/en 

iPhone problemen. Dit project is ook in  2019 succesvol verlopen en zal in 2020 worden voortgezet.  

Ook is er een derde uitgave van ons iPad handboek nl: Vertrouwd worden met de iPad verschenen. Deze 

3e uitgave van dit  boekje staat ter beschikking voor de deelnemers aan de cursus en bezoekers van het 

iPad café.  

NATUUR EN MILIEU 

Rondje Natuur. Coördinator Frans van Bussel 

Drie korte zondagmiddag- wandelingen: 

a. 8 september:  ‘Nazomeren op de heide’ (Heidestein, 21 deelnemers) 

b. 13 oktober: ‘Herfst in de natuur’ (Panbos, 11 deelnemers) 

c. 10 november:  ‘De winter nadert’ (Kasteel Groeneveld, 18 deelnemers) 

Bij de eerste wandeling was het startpunt niet duidelijk. Daardoor hebben sommigen een extra wandeling 

moeten maken om zich aan te sluiten bij de groep. De korte wandelingen met hier en daar stilstaan bij 

een natuurobject of  -verschijnsel werden  zeer gewaardeerd. Aanvankelijk organiseerde en leidde Frans 

van Bussel alleen de wandelingen, maar ondertussen is deze activiteitencommissie uitgebreid met Joke 

Jansen en Aletta van Embden, beiden ASZ lid.   
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Bijlage 2 
 
  

 JAARVERSLAG SENIORENWEGWIJZERS 2019 

Overzicht activiteiten Senioren Wegwijzers ASZ in 2019 

• De werkgroep SWW heeft 3 keer vergaderd. 

• De werkgroep bestaat uit Hellen van Gessel, Tineke Mijnhardt, Janny van Werkhoven en Marieke 

van Gemeren. 

• Werkgroep was vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van nieuwe leden. 

• Actueel houden van de informatie m.b.t. wonen, zorg en welzijn in Zeist 

 

Bijzondere activiteiten 2019     

• Op 7 november 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de ouderenadviseur Marianne 

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

zorgconsulent wijkteam met specialisatie ouderen. SWW kan altijd een beroep doen op haar 

deskundigheid en kennis.  

Nieuw in Zeist is het Wegwijscafé en Huisvestingscafé. 

• Er hebben in het najaar 2 gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers “Wederzijds 

Utrecht” om hen te informeren over opzet en werkwijze SWW Zeist.  

Zij willen dit ook op deze wijze gaan organiseren in Utrecht. 

• In het kader van de eenzaamheid zijn door de seniorenwegwijzers diverse lokale bijeenkomsten 

bezocht. 

• Bij het coördinatorenoverleg is meegewerkt aan een speedworkshop “contact en vriendschap” 

voor de coördinatoren.  

 

Contacten met leden die in 2019 85 jaar werden 

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

Voor 2019 betekende dit dat er met 68 leden vanuit de SWW-contact gezocht werd. Naast de 85-

jarigen in 2019, waren er ook nieuwe leden van 85+ en een aantal die nog geen bezoek hadden 

gehad in 2018. 

• Leden worden vooraf schriftelijk geïnformeerd over de persoonlijke benadering van 

SWW-er.  Zeven reageren zelf direct op deze brief. 

• Na de schriftelijke informatie, belt de SWW-er, de betrokkene of zij/hij vragen heeft en behoefte 

heeft aan een gesprek/bezoek.  

• Van de 68 leden hebben 16 leden om een huisbezoek gevraagd. Met 46 leden heeft een 

telefonisch gesprek plaatsgevonden. Met een aantal hiervan een langdurig gesprek. 

• Bij 4 adressen was geen contact te krijgen.  

• Het merendeel van de leden vindt het fijn dat vanuit ASZ deze aandacht bestaat.  

• Een groot deel van deze leden zijn actief, redden zich prima. Sommigen zelfs te druk om aan ASZ-

activiteiten mee te doen. 

• Het blijkt dat een aantal 85+ leden geen activiteit bezoeken vanwege fysieke beperkingen, of te 

druk met mantelzorg zijn aan hun partner.  

• Vanwege een hoorprobleem niet in een  te grote groep kunnen functioneren. 
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• Eén persoon meldde zich als gastvrouw-vrijwilliger. Contact is gelegd met Eefje. 

• Drie personen ook aangegeven hebben mee te willen werken aan een activiteit, die verband 

houdt met eigen vraag. 

 

Signalen/vragen uit de gesprekken met de 85+leden 

a.   Fantastisch vinden hoeveel activiteiten ASZ heeft 

b.   Genieten van leuke mensen bij de activiteiten en helpt je leven weer kleur te geven. 

c.   Welke aandacht besteed ASZ aan leden in het verpleeghuis? 

d.   Ik zou graag weten welke leden van ASZ dichtbij mij wonen? 

e.   Leden maken gebruik van servicediensten van o.a. King Arthurgroep/Dagopvang,  

      Senior Support, Vier het Leven om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

      Ook wordt veel gebruik gemaakt van vervoer via Regiotaxi of Valys of   

      MeanderOmnium. 

f.    Het alleen-zijn lastig blijven vinden. 

g.    Sommige leden moeite hebben alleen naar een activiteit te gaan of voelen zich  

       buitengesloten bij een activiteit. 

i.     Is het mogelijk dat er een contactpersoon wordt aangesteld voor het oplossen van  

       praktische problemen. 

 j.   Kan er een Whats-App gestart worden met de functie van een telefooncirkel? 

k.   Fietslessen voor mensen die niet meer op een gewone fiets, maar misschien wel op  

      een aangepast fiets. 

i.    Bereikbaarheid Torenlaantheater een probleem vinden.    

 

Actie vanuit de Seniorenwegwijzers n.a.v. deze signalen 

Deze signalen en vragen gelden soms voor de leden onderling. Vanuit de Seniorenwegwijzers worden 

mensen verder op weg geholpen.  Aandacht voor elkaar binnen de vereniging, of te wel Leden voor 

Leden is een groot goed en vraagt ook de aandacht. Andere signalen, worden via de 

Belangenbehartiging besproken met de Wethouder Zorg en Welzijn en één van de Bestuursleden of 

worden besproken met één van de Samenwerkingspartners van ASZ om verbeterpunten nader te 

onderzoeken.  

 

Binnengekomen individuele vragen over wonen, zorg en welzijn  

• Via de ouderenadviseur een verzoek om individuele info te geven aan een mogelijk lid voor ASZ. 

(actie: betrokkene is bezocht en geïnformeerd over ASZ) 

• Vraag over rijbewijskeuring. (actie: adres keuringsarts doorgegeven) 

• Vraag over wonen in woonzorgcentrum en ondersteuning van een vrijwilliger daarbij. 

(actie: hierbij is terugverwezen naar het woonzorgcentrum) 

• Hoe kan je zelfstandig blijven wonen bij lichamelijke en geestelijke beperkingen. Welke 

mogelijkheden en voorzieningen zijn er dan?  (2x) 

(actie: Vragers zijn bezocht en hebben desbetreffende informatie gekregen) 

• Hoe om te gaan bij onvrede over een thuishulp? 

(actie: overleg met de betrokkene en besproken welke stappen genomen kunnen worden) 

• Wie kan ik bellen voor computerhulp? 

(actie: informatie doorgegeven) 
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• Wat te doen bij onvrede gesprek WMO-consulent.  

(actie: overleg met betrokkene en mogelijkheden onderzocht voor bekend maken bezwaar) 

• Is er ook een bewegingsactiviteit voor senioren met beginnende dementie. 

(actie: dit wordt nog nader onderzocht) 

 

Plannen van de Seniorenwegwijzers voor 2020 

• Doorgaan met het bezoeken/benaderen van 85+leden.   

• Actualiseren van de sociale kaart van Zeist 

• 1x per jaar een gesprek met de ouderenadviseur/consulent sociaal team specialisatie ouderen 

van de gemeente Zeist over ontwikkelingen, wijzigingen en knelpunten op het terrein van Wonen, 

Zorg en Welzijn. 

• Organiseren opfriscursus “contact en vriendschap” via ASZ College i.s.m. Hennie de Boer. 

 

 

20 februari 2020 

Marieke van Gemeren 

coördinator SeniorenWegWijzers. 

 

 

  

 


