
 

Van, voor, door en met elkaar. 

  
 

 
Concept-Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

Algemene Seniorenvereniging Zeist, gehouden op 22 
november 2022 in het Torenlaantheater in Zeist 

 
Aanwezig: de bestuursleden Lia van Dijk (voorzitter), Leo Kroon (penningmeester); Emma 

Janssens en Hans Burgmans (aftredende bestuursleden), Frans de Haas, Ineke de Geer, 

Lilianne Potters (adspirant bestuurslid), Peter Davis (ledenadministratie) en Gerard Rijerse 

(secretaris) en 65 belangstellende leden 

 

1. Opening en ingekomen stukken. 

Lia opent de vergadering. Er is een ingekomen stuk, met betrekking tot de keuze voor de 

dinsdag voor de vaste huur van het Torenlaantheater (TT). De mail wordt op verzoek van de 

afzender voorgelezen. De tekst is als volgt:  

Geacht Bestuur,  

Zijn voortaan alle of bijna alle activiteiten in het Torenlaan gebouw, en ook op dinsdag? Dat 

is heel lastig met parkeren en nog veel vervelender voor de dinsdagoppassers en anderen van 

onze ruim 1500 leden die dan verhinderd zijn. Dat zou dan waarschijnlijk als resultaat 

hebben dat velen van ons gaan opzeggen; we ontlenen dan immers bijna geen voordeel en 

genoegen meer aan de ASZ. Bovendien zit daar natuurlijk een kostenaspect aan vast. Als 

contributie voor de vereniging belangrijk is,  en dat is het inderdaad,  dan wacht ons een 

groot gevaar. 

Op dinsdag ben ik bijna altijd verhinderd,  ook deze week  weer. Ik kan dus niet bij de alv zijn. 

Met vriendelijke groet,  

W. L. Nolke. 

 

Lia antwoordt dat er bij de behandeling van de begroting op deze brief zal worden ingegaan.  

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 

Naar aanleiding  van het verslag  stuurde Albert van Kuijk een mail met daarin vier 

opmerkingen: 

• Punt 1 van het verslag: Voor de ALV van november kondigt de voorzitter een voorstel aan 

om een vertrouwenspersoon voor ASZ aan te stellen.  

Reactie van het bestuur: Marieke van Gemeren is gevraagd om namens ASZ 

vertrouwenscontactpersoon grensoverschrijdend gedrag te worden. Marieke is bereid die 

functie op zich te nemen. Ineke de Geer is haar contact binnen het bestuur.  

Naar aanleiding van het verzoek van Albert zal de ALV in het voorjaar van 2023 een 

concretisering van de functie van de vertrouwenscontactpersoon worden voorgelegd. 

• Punt 4: Over de WBTR wordt gezegd: Het bestuur bekijkt de noodzaak van deze 

wijzigingen en komt met een voorstel in de ALV van november. 



 

Reactie van het bestuur: Na overleg met de notaris is geconcludeerd dat er vanwege de Wet 

bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)  geen acute wijzigingen nodig zijn in statuten of 

huishoudelijk reglement.  

• Punt 6: De voorzitter zegt dat Frans de Haas druk bezig is met het maken van een 

communicatieplan, dat in november (uiteraard) aan de leden zal worden voorgelegd. 

Reactie van het bestuur: Het afgelopen halfjaar is er veel te doen geweest rond de 

communicatie. Zo zijn er afspraken gemaakt met de redactie van Magazine en Nieuwsflits en 

is de website na een hack overgegaan naar een andere host en opnieuw ingericht. Daar is veel 

tijd in gaan zitten, wat er toe heeft geleid, dat het communicatieplan nog niet rond is. 

Uiteraard wordt dat t.z.t. voorgelegd aan de ALV 

• Voornemen met betrekking tot het TT: “ In november zal de ALV een voorstel over dit 

onderwerp worden voorgelegd”; met de coördinatoren wordt overlegd over het gebruik 

van het Torenlaan Theater. 

Reactie van het bestuur: Het overleg met de coördinatoren heeft op diverse wijzen 

plaatsgevonden. Het onderwerp komt verder aan de orde bij het werkplan wordt behandeld bij 

de begroting 

 

3. Aandacht voor aftredende bestuursleden 

De oud-bestuursleden Albert van Kuijk en Han Willems spraken respectievelijk Emma/Emmy 

Janssens en Hans Burgmans toe bij gelegenheid van hun afscheid. Emmy was 8 jaar lid van 

het bestuur en verzorgde de ledenadministratie met alles wat daarbij kwam, Hans is een 

bestuurslid van het eerste uur en was vooral belast met belangenbehartiging. Emmy en Hans 

verzorgden (met anderen) ook de I-pad-cursussen. Albert en Han verluchtten hun 

bedankwoord met een PowerPointpresentatie over de periode dat Emmy en Hans bestuurslid 

waren. Vervolgens bedankte de voorzitter hen namens het bestuur en bood  hen een bos 

bloemen en een passend geschenk aan.  

Aansluitend waren er ook bloemen voor het oud-bestuurslid Henk Schneider en het in het 

voorjaar gekozen bestuurslid Ineke de Geer.  

 

4. Verkiezing nieuw bestuurslid.  

Het bestuur draagt Lilianne Potters voor. Lilianne stelt zich voor. Bij acclamatie wordt 

Lilianne gekozen als nieuw bestuurslid. Zij zal de taken van Emma/Emmy overnemen en zij 

zal daarbij voor de ledenadministratie worden geassisteerd door Peter Davis.  

  

5. Jaarplan 2023 

De secretaris licht het jaarplan toe. Ook in 2023 blijft ons uitgangspunt dat ASZ een 

vereniging is van, voor en door de leden.  

Emmie geeft aan wat de plannen zijn voor de activiteiten en het belang van vrijwilligers 

daarbij, Ineke gaat in op de rol van ASZ voor de belangenbehartiging.   

Marieke van Gemeren stelt zich voor als vertrouwenscontactpersoon van ASZ.  

Lia kondigt aan dat het jaar 2023 het jaar wordt dat we ons tweede lustrum gaan vieren. Het 

hele jaar zal in het teken van dat lustrum staan. De voorbereidingen zijn begonnen. 

 

6. Begroting 2023 

De toelichting op de begroting 2023 door penningmeester Leo bestaat uit twee delen: de 

keuze voor een “thuis” van ASZ in het TT en de financiële begroting 

a. Thuis in het Torenlaantheater: De verwachting is door de dinsdag een vaste dag 

voor ASZ in het TT te maken de leden zich er meer thuis gaan voelen en ook 

activiteiten eenvoudig van ASZ in het TT kunnen worden georganiseerd. Er is dan 

ook een mogelijkheid voor een vast spreekuur voor de seniorenwegwijzers. Op 



 

vrijdag 18 november is er een laatste overleg geweest van een delegatie van de 

besturen van het TT, het Zeister Mannenkoor en ASZ. Daarin is afgesproken dat 

het TT vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2024 op dinsdag, tenzij zich zeer 

onvoorziene omstandigheden voordoen, ter beschikking zal staan van ASZ tegen 

een bedrag van € 200. De penningmeester spreekt de verwachting uit dat het 

gebruik van het TT zal toenemen (naast ASZ-activiteiten op andere dagen). Op een 

opmerking van Han Willems wordt toegezegd dat in de ALV in het voorjaar een 

integrale analyse van de exploitatie van het TT over de afgelopen periode op de 

vaste dinsdagen wordt voorgelegd aan de leden, waarbij de leden zich kunnen 

uitspreken over voortzetting van de proefperiode tot eind 2023.  

b. Vervolgens licht de penningmeester de cijfermatige begroting toe. Ondanks de 

onzekerheden die er zijn worden begroting en werkplan, met inachtneming van het 

voorbehoud van de onder a. genoemde analyse, vastgesteld.  

  

7. Rondvraag 

Er wordt een opmerking gemaakt over het samenvallen van een aantal activiteiten met deze 

ALV. De voorzitter erkent dat daar een fout is gemaakt. Er zal beter op de agenda van ASZ 

worden gelet.  

 

8. Sluiting  

De afsluiting van deze ALV heeft een feestelijk karakter. Terwijl de leden genieten van een 

drankje en bitterballen  speelt Arie Perk een stuk van Mendelssohn, spelen Hans en Arie 

quatre mains en worden liederen gezonden, waarvan één speciaal geschreven voor het 

afscheid van Emmy en Hans.  
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