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Concept Werkplan 2022          25-08-2021 

Voorwoord   

2020 en 2021 zijn voor ASZ bewogen jaren geweest. Of eigenlijk: stille jaren. Door de corona 

calamiteit konden er vanaf maart 2020 vrijwel geen activiteiten meer worden georganiseerd. Per juni 

2020 zijn we op bescheiden schaal met enkele activiteiten weer opgestart, maar 2020 was toch een 

gemankeerd jaar. Dat gold in nog sterkere mate voor 2021, totdat medio 2021 weer voorzichtig 

gestart kon worden met enkele activiteiten. Mede hierdoor is het ledenaantal van ASZ in 2020-2021 

licht gedaald, we zitten einde 2021 rond de 1580 leden, nog steeds heel erg mooi natuurlijk. 

Het jaar 2022 wordt naar wij hopen het jaar waarin we geleidelijk weer kunnen uitgaan van een 

volledige activiteitenagenda. Uiteraard kan dat alleen als de coronaperikelen door vaccinatie van de 

agenda kunnen worden afgevoerd, en wij het corona protocol in de prullenbak kunnen gooien. Met 

die kanttekening moet u dit werkplan lezen. Het is wat nieuwe zaken betreft korter dan u gewend 

bent, omdat wij 2020 en 2021 nog moeten inhalen en dus veel uit dat jaar kunnen laten staan. Zo 

blijven we werken aan een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze wordt bestuurd en 

daarmee de ‘herstart’ in 2022 goed aan kan. Uitgangspunt blijft immers dat ASZ een vereniging is 

van, voor en door de leden.  

De motto’s voor ASZ zijn ook in 2022 weer zoals vanouds: 

• Doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent 

• Leer elkaar kennen door ‘ontmoeten’ 

• Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen 

• We nemen drempels weg 

• Samen is leuker dan alleen 

•            De belangen van senioren worden behartigd op vele fronten 

 

 

1. Het bestuur   

a. In 2021 zijn de voorzitter Albert van Kuijk, bestuurslid Eefje van Essen en secretaris 

Han Willems (per november) teruggetreden. In november 2020 ging de ALV akkoord 

met de benoeming van onze nieuwe voorzitter: Lia van Dijk. Per november 2021 is 

het bestuur weer compleet, mits de ALV heeft ingestemd met de benoeming van 3 

nieuwe leden.  

b.  Het bestuur organiseert in 2022  een afscheidsbijeenkomst voor Albert van Kuijk, 

twee algemene ledenvergaderingen, enkele bijeenkomsten voor nieuwe leden, een 

coördinatoren overleg en een vrijwilligersbijeenkomst. Daarnaast wordt met kerst, 

en op andere feestelijke gebeurtenissen ad-hoc, de gelegenheid tot samenkomen 

gefaciliteerd en/of georganiseerd.  
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c. De bestuursleden zijn voor leden aanspreekbaar en zullen ook in 2022 regelmatig de 

koffie-uurtjes, de vrijdagmiddagborrel, de zondagmiddag-cafés bezoeken, en doen 

mee aan activiteiten. 

d. Het bestuur heeft in 2019 en 2020 en 2021 het aanmelden en betalen voor 

activiteiten via de website gerealiseerd. In 2022 evalueren we dit proces.  

e. Ook in 2022 zal mr. J.J.P (Jeroen) Koster) waar nodig gevraagd worden juridische 

ondersteuning te verlenen.   

2. Activiteiten  

• Nu we corona geleidelijk achter ons kunnen laten zijn we in 2021 weer deels opgestart, en 

kunnen we in 2021 naar we hopen full-swing alles opstarten. 

• Het organiseren van ‘Evenementen’ zal weer belegd worden bij een Evenementencommissie. 

• ASZ wil ook in 2022 een breed georiënteerde vereniging zijn. Het inventariseren van de 

wensen van leden ten aanzien van te bieden activiteiten zal worden voortgezet, en waar 

mogelijk zal het aanbod op de bevindingen worden afgestemd. 

• Het aanbod aan activiteiten wordt onder meer via de website gecommuniceerd. De 

correctheid, toegankelijkheid en actualiteit van de informatie op de website zal op hoger 

niveau gebracht worden, mede met hulp van de Redactie van het Magazine en een in 2021 

benoemde nieuwe webmaster.    

• In 2022 zullen in samenwerking met Slotstad radio/tv maandelijkse uitzendingen rond ASZ 

worden voortgezet onder de titel ‘Even voor Zeven’.   

3. Vrijwilligers    

Na instemming van de ALV zal per november 2021 een nieuw bestuurslid de portefeuille 

vrijwilligersbeleid gaan beheren. Dat kan leiden tot nieuwe plannen binnen dit domein, die waar 

mogelijk en nodig aan de ALV worden toegelicht. Voorlopig gaan wij in ieder geval uit van enkele 

feiten. 

In 2022 worden weer aparte bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe leden. Tijdens deze 

kennismakingsbijeenkomsten wordt leden inzicht gegeven in het reilen en zeilen van ASZ, en tevens 

worden zij uitgenodigd om, als zij dat leuk vinden,  bepaalde taken binnen de vereniging op zich te 

nemen. De daarvoor opgemaakte enquête is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de 

inzetbaarheid van leden.   

Het vrijwilligersbeleid zoals vastgelegd in de nota Vrijwilligersbeleid wordt waar nodig aangevuld en 

actueel gehouden. 

Er wordt in 2022 weer een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd tijdens welke het bestuur 

haar waardering voor de vrijwilligers kan doen blijken. De wijze waarop we dit kunnen doen is mede 

afhankelijk van corona. 

Gestreefd wordt het aantal vrijwilligers in 2022 weer verder te verhogen en in lijn te houden met de 

omvang van de vereniging.  Extra ondersteuning is nodig voor de iPad cursus. Doel is leden zoveel en 

zo breed mogelijk gelegenheid te bieden op verschillende niveaus te blijven participeren in de 

samenleving en zich te blijven ontplooien. Voor de initiatieven daartoe en de uitvoering daarvan is de 

inzet van voldoende vrijwilligers onontbeerlijk.    

Ook in 2022 zullen er met vrijwilligers persoonlijke tevredenheidsgesprekken worden gevoerd. Aan 

het eind van het gesprek wordt de vrijwilligers gevraagd een vragenlijst in te vullen. De gegevens van 

deze vragenlijst worden anoniem verwerkt. Zo nodig kan het bestuur aan de hand van deze gegevens 
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beleid bepalen en/of wijzigen. 

 

  

4. Belangenbehartiging met betrekking tot Welzijn en Zorg voor senioren geschiedt  in 

samenwerking met de ouderenbonden KBO/PCOB  

In 2022 zal o.a. overleg zijn met:   

* Gemeente  Zeist: wethouders en raadsleden 

* Woningcorporaties 

* Coalitie Zeist tegen Eenzaamheid:  ASZ is hier als medeondertekenaar partner van geworden 

* Brainstormsessie themagroep Zelfstandig oud worden: inwoners helpen in hun vertrouwde 

omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Betrokken organisaties bij 

dit thema zijn: De Wijngaard, Vredenoord, Gemeente Zeist, RK Woningbouwvereniging, Sportief 

Zeist, Meander Omnium, ASZ, KBO/PCOB, Cliëntenperspectief, Vitras Santé partners 

* de Marokkaanse ouderen organisatie 

* Met cursussen (i-Pad) en themamiddagen b.v. Is alles besproken voor nu , zo en later? 

* Netwerk Dementie Zeist, Alzheimer café in de Looborch gratis voor leden te bezoeken 

* Als medeoprichter van de Scootmobielclub in 2020 zullen we dit ook in 2022 continueren. 

 

5. Voorlichtingsbijeenkomsten 

In 2022 worden er diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Onderwerpen uit het verleden 

waren bijvoorbeeld:  

*  Levensvragen, o.a. rondom het levenseinde                                           

*  Hulp en advies bij opstellen levenstestament                                                                   

*  Gezondheid en voeding                                                                           

*  Medicijngebruik bij ouderen 

*  Eenzaamheid 

*  Dementie  

Suggesties van leden voor nieuwe onderwerpen waar sprekers voor gezocht kunnen worden zijn zeer 

welkom. 

6. Voordeel en kortingen 

In 2022 worden de mogelijkheden voor voordeel en kortingen voor leden zo mogelijk verder 

uitgebreid, al is gebleken dat dit geen eenvoudig te realiseren doelstelling is. 

 

7. Informatie en Communicatie 

Verzorgen van periodieke informatie voor de leden over lopende, voor senioren belangrijke, 

ontwikkelingen (levensloopbestendig wonen, vervoer, maatschappelijke participatie etc) o.a. via de 

bijeenkomsten, het periodieke ASZ Magazine, inclusief het daarin opgenomen Venster, nieuwsflitsen, 

en de website.  
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Na instemming van de ALV zal per november 2021 een nieuw bestuurslid de portefeuille PR & 

Communicatie gaan beheren. Dat kan leiden tot nieuwe plannen binnen dit domein, die waar 

mogelijk en nodig aan de ALV worden toegelicht. Voorlopig gaan wij in ieder geval uit van enkele 

feiten. 

- De kwaliteit en frequentie (10 maal per jaar) van het Magazine blijft gehandhaafd.  

- De frequentie van de digitale Nieuwsflits zal in 2022 op maximaal 2 per maand liggen. 

- Spraakondersteuning op de website is ingevoerd maar zal worden geëvalueerd.  

- Het verspreiden van persberichten wordt gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. 

8. Ledenwerving  

In 2020-2021 is de ledengroei, vooral door de corona, achtergebleven bij de verwachtingen die wij 

hadden. In Zeist e.o. zijn nog erg veel senioren die zouden kunnen profiteren van een lidmaatschap 

van ASZ. Iedereen die 50 jaar of ouder is, waar ook woonachtig, kan lid worden van ASZ.  Daarom 

willen we ook in 2022 meer mensen enthousiast maken voor een lidmaatschap. Wij hopen dat dit in 

2022 kan leiden tot 1800 leden.  De meeste nieuwe leden worden aangemeld door de mond-tot-

mond reclame, maar ook via deelname aan de vele in Zeist georganiseerde evenementen komen 

regelmatig nieuwe leden binnen. Het nieuwe programma ‘Even voor zeven’ dat ASZ op Slotstad-tv in 

2021 is gestart zal eveneens tot nieuwe leden kunnen leiden.  

In 2022 zal de samenwerking met KBO worden versterkt door een gunstige financiële regeling te 

treffen voor dubbellidmaatschappen (na goedkeuring door de ALV). Mede hierdoor hoopt het 

bestuur het ledental weer te vergroten, zodat meer senioren kunnen profiteren van het ASZ-aanbod. 

 

9. Samenwerking 

ASZ blijft streven naar samenwerking met relevante partijen in de Zeister gemeenschappen. Naast de 

onder Belangenbehartiging genoemde partijen zijn dat bv ook de gemeentelijke zorg- en 

welzijnsinstellingen, het Torenlaan Theater, het Gilde Zeist, Samen voor Zeist, Kunstenhuis, 

Muziekschool, Figi, Slotconcerten, en MeanderOmnium. 

 

 

Begroting 2022: separaat toegevoegd aan de agendastukken 

 


