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Jaarverslag 2022 

maart 2023 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2022.  

 

Gelukkig kwam er in 2022 (hopelijk voorgoed) een eind aan de coronacrisis en konden er 

weer volop ASZ-activiteiten worden georganiseerd. Ook de belangenbehartigers van ASZ 

hebben niet stilgezeten. In dit jaarverslag leest u er meer over.  

 

Het aantal leden is weer gegroeid. In dit jaarverslag gaan we wat dieper in op de 

samenstelling van ons ledenbestand.  

 

Communicatie is een belangrijk aandachtspunt geweest voor het bestuur. Aanleiding daarvoor 

was dat er geen directe relatie meer was tussen redactie van het Magazine en website met het 

bestuur. Het rapport over wat de plaats van communicatie is en kan zijn binnen ASZ vindt u 

op de website. De conclusies daarvan komen in de algemene ledenvergadering van april aan 

de orde.  

 

 

Het bestuur hoopt u met dit jaarverslag een goed beeld te geven over het wel en wee van onze 

vereniging in 2022. 

 

Het bestuur 
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1. Bestuur 

In het bestuur zijn in het afgelopen jaar wat mutaties geweest. In de Algemene 

ledenvergaderingen van april en november zijn daarover besluiten genomen. 

 

Op 1 januari 2022 bestond  het bestuur uit Lia van Dijk (voorzitter), Leo Kroon 

(penningmeester) Emma Janssens (ledenadministratie en contacten nieuwe leden), Hans 

Burgmans (belangenbehartiging), Frans de Haas (PR+ communicatie) en Gerard Rijerse 

(secretaris). In onze ALV van mei 2022 konden we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: 

Emmie Bakker (activiteiten en vrijwilligersbeleid) en Ineke de Geer (belangenbehartiging) en 

in november Lilianne Potters (ledenadministratie, en contacten met nieuwe leden). Peter 

Davis gaat Lilianne assisteren bij de ledenadministratie. 

  

In de ALV van november namen we afscheid van de bestuursleden Hans Burgmans en Emma 

Janssens. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Tijdens onze 

jaarvergadering van november zijn zij terecht in het zonnetje gezet.  

Het bestuur vergaderde in 2022 10 maal in het Torenlaantheater. In mei en in november 

waren er algemene ledenvergaderingen.   

 

 

2. Ontwikkeling van het aantal leden 

In 2022 zijn gelukkig weer enkele bijeenkomsten gewest waarin we nieuwe leden konden 

verwelkomen. De groei van het aantal leden was gedurende de pandemie gestagneerd, maar in 

de loop van 2022 trok het aantal leden weer aan. Op 1 januari 2022 had de ASZ 1467 leden. 

In de Algemene Ledenvergadering van november konden we het 1500ste lid begroeten, per 31 

december was het ledental gegroeid tot 1656. We zijn daarmee waarschijnlijk een van de 

grootste verenigingen van Zeist. 20 leden zijn in het afgelopen jaar overleden. 53 leden 

zegden hun lidmaatschap op om diverse redenen.  

 

Als we kijken naar de spreiding van de leden over de gemeente Zeist, zien we dat in de 

Vogelwijk en het Lyceumkwartier en in Bosch en Duin vrij weinig leden wonen. Er zijn geen 

delen van Zeist aan te wijzen waar opvallend veel leden van ASZ wonen.  

 

Als we naar de samenstelling van ons ledenbestand kijken, zien we 1157 (70%) vrouwen en 

499 mannen, waaronder 334 man/vrouw-echtparen. De meeste leden zijn tussen de 70 en 85 

jaar en wonen uiteraard in de gemeente Zeist, 1520, waarvan 1384 in Zeist zelf.  
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In de onderstaande grafiek staat de verdeling naar leeftijd en geslacht van onze leden   

 

 
 

 

3. PR + Communicatie 

Er is door het bestuur veel tijd besteed aan de communicatie en de communicatiemiddelen 

van onze vereniging. Communicatie is een veel omvattende bezigheid. In 2022 is hard 

gewerkt aan een communicatieplan. De behoefte daaraan ontstond doordat met het vertrek 

van redactieleden van het Magazine uit het bestuur er geen directe band meer bestond tussen 

Magazine en bestuur. En ook niet meer tussen bestuur en de redacties/producenten van andere 

ASZ-communicatiemiddelen. In het communicatieplan wordt de relatie tussen bestuur en die 

redacties geregeld. Ook is een analyse gemaakt van wat de functie is van communicatie voor 

ASZ en wat het voor de verschillende communicatiemiddelen betekent. Frans de Haas heeft 

daarvoor veel werk verzet.  Het integrale communicatieplan staat op de ASZ-website.  

 

Wat was er naast het afgeleverde communicatieplan ? 

Een opsomming. Begonnen met een bedankkaart voor al die actieve vrijwilligers, gevolgd 

door een serie persberichten, uiteenlopende folders – flyers, publieke aanwezigheid met 3 

ASZ stands, tel. enquête over de reden van het staken van het lidmaatschap. Dan niet te 

vergeten het zoeken naar betrouwbare kijk- en gebruiksstatistieken. Omdat onze waarheden 

óók in de getallen liggen. Die waarheidsvinding moet vooral doorgang vinden, mede door 

meer gebruik te maken van de digitale media, o.a. de socials en onze website. Tenslotte de 

zijdelingse betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de website.  
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Het Magazine verscheen in 2022 tien maal. Daarnaast verschenen er via de mail 

Nieuwsflitsen met het laatste ASZ-nieuws. De Nieuwsflits had vooral een functie tijdens de 

coronatijd om de contacten tussen de leden in stand te houden.  

 

Ook de website vroeg veel aandacht van het bestuur. Er was ontevredenheid over de structuur 

en het functioneren van de website. Aan beide is gewerkt. ASZ beschikt nu dank zij de 

webmasters over een eigen web- en mail-omgeving. Aan de website zelf moet nog worden 

gewerkt.  In de periode september-oktober had de website ook nog te kampen met een hack. 

Gelukkig kon die worden opgelost. In de komende periode moet die verder worden 

ontwikkeld. Naast de techniek en de inrichting van de website is ook aandacht nodig voor de 

webredactie.  

 

Een bijzonder communicatiemiddel is  “Even voor Zeven”. Een maandelijks programma van 

de ASZ dat wordt uitgezonden door Slotstad tv. Er was daarvoor een subsidie beschikbaar. Er 

werden 10 uitzendingen gemaakt.  De serie loopt door in 2023. 

 

 

4. Activiteiten in 2022 

In 2022 konden alle vrijwilligers weer vol aan de slag met hun activiteiten nadat veel stil had 

gelegen door alle coronaperikelen. Er zijn inmiddels 158 vrijwilligers binnen de ASZ die zich 

op allerlei manieren inzetten voor de vereniging. Door hun inzet is de ASZ een bloeiende 

vereniging met voor elk wat wils om bij te wonen/mee te doen, te organiseren. 

In februari is er een constructief overleg geweest met alle coördinatoren waar werd besproken 

waar zij zoal tegen aanlopen en suggesties voor oplossingen daarvoor. Bij de evaluatie bleek 

dat de deelnemers op de bijeenkomst nieuwe mensen leerden kennen, hun twijfels konden 

uiten en nieuwe inspiratie hadden opgedaan. Al met al zijn de doelen van de bijeenkomst 

bereikt. Voorzitter Lia van Dijk bedankte de organisatoren en tipte enkele actuele 

onderwerpen van het bestuur aan zoals de verkenning naar een ASZ locatie in het centrum. 

Met de uitreiking van een tête à tête bloemetje voor de deelnemers werd deze eerste 

bijeenkomst na de corona maatregelen passend afgesloten. 

In november werd voor alle vrijwilligers een feestavond georganiseerd met een mooi optreden 

van Wout Nijland en een geweldig buffet, gemaakt en geserveerd door de vrijwilligers van het 

Torenlaan Theater. 

Er is in 2022 weer volop gewandeld, gefietst, gedanst, gezongen, musea bezocht, lezingen 

beluisterd, gebridged, gevoetbald, koffie gedronken en geborreld, gepicknickt, pétanque 

gespeeld, cursussen gegeven en gevolgd, toneel gespeeld en uit eten gegaan. Dit alles 

geweldig georganiseerd door de ASZ-vrijwilligers. Hieronder staan enkele korte verslagen.  

Daarnaast zijn er mooie evenementen georganiseerd zoals  een vaartocht op het Naardermeer,  

bezoek aan de Sterrenwacht in Utrecht en  een toverlantaarn voorstelling in het Christiaan 

Huygenstheater. 

 

Het uitgangspunt voor alle activiteiten is dat ze door en voor onze leden worden 

georganiseerd en dat ze kostendekkend moeten zijn.  

 

Koffie-ochtenden, soos, vrijdagmiddagborrel  

Het bieden van contactmogelijkheden zodat leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de 

samenleving is een van de kerndoelen van ASZ. Heel belangrijk daarvoor zijn de koffie-
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ochtenden, de soos en de vrijdagmiddagborrel. Op een aantal plekken in Zeist, in het centrum, 

Zeist-noord, Austerlitz en Zeist Oost,  kunnen leden bijeenkomen voor de gezelligheid. We 

noemen er hier enkele van. In het Magazine van elke maand wordt vermeld waar en wanneer 

de koffieochtenden plaatsvinden.  

 

Centrum 

Op maandagmorgen komen leden bij elkaar in Figi. Gezellige bijeenkomsten, waar meestal 

tussen de 20 en 30 leden bij elkaar komen.  

Dan is er de vrijdagmiddagborrel. Die is eind 2022 verhuisd van het Binnenbos naar Brasserie 

Bon Vivant, Emmaplein 1-3, Zeist. De borrel werd gehouden op iedere laatste vrijdag van de 

maand van 16.00 tot 18.00 uur. Er is een arrangement afgesproken van € 10 per persoon. 

Hiervoor ontvangt men twee drankjes en een borrelgarnituur. Na een teruggang, mede in 

verband met de Coronaperiode, is het aantal bezoekers weer opgelopen tot circa 25 personen.  

 

Zeist-noord 

In Zeist-noord zijn er koffiebijeenkomsten in het wijkcentrum Het volle Hof en in Café Noord 

in het Binnenbos. In het Wijkinloophuis Lindenhuis is maandelijks een kookgroep actief.  

 

Zeist oost: Binnenbos en Austerlitz 

Vanaf februari 2022 was het ASZ-zondagmiddagcafé in het Binnenbos weer open. 

Een goed samenwerkend team ontving gasten en zorgde voor opening, de barbediening en de 

afsluiting van het Binnenbos. Gemiddeld waren er 15 bezoekers voor een goed gesprek, een 

drankje en een hapje. De pianomuziek werd op prijs gesteld. 

Ab Blaas heeft zich teruggetrokken als coördinator. Anja Kroon heeft die taak overgenomen.  

In het Hart van Austerlitz is wekelijks een koffieochtend.  

 

Zeist-west: de Koppeling 

Ook in de Koppeling in Zeist-west worden weer twee maal per maand koffieochtenden 

gehouden. Een mailtje naar de leden in Zeist-west had effect. Maar het bleek dat die mail 

moet worden herhaald. Er is zeker potentieel voor koffie-ochtenden in de Koppeling. En 

natuurlijk moeten we ook de gezellige soos noemen die vanaf de tweede helft van 2022 op 

elke dinsdagmiddag plaatsvond en nog steeds plaatsvindt  in het Torenlaantheater. 

 

Jammer genoeg moesten de koffieochtenden in Den Dolder worden beëindigd.  

 

In het Magazine staat altijd een overzicht van waar en wanneer er koffieochtenden zijn. . 

 

Muziek 

Muziek, zang, dans zijn belangrijk binnen ASZ. Het ASZ Senioren Muziekensemble bestaat 

uit leden die een instrument bespelen en graag samen met andere leden muziek maken. Het 

ensemble repeteert in de Muziekschool o.l.v. van docent Hans Kämper. De repetities zijn twee 

keer in de maand op maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. In 2022 is het ensemble met 

veel enthousiasme weer van start gegaan. 

  

Het ASZ Koor is weer gestart op 4 februari 2022 o.l.v. van dirigent Martin Kuijlenburg. Het 

repertoire is heel divers: lichte muziek, klassieke muziek, cabaretliedjes, popsongs. Engels- en 

Nederlandstalig, Er wordt op de eerste en derde vrijdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur 

gerepeteerd in het Torenlaan Theater.  

Ook op elke tweede vrijdag van de maand met uitzondering van augustus werd weer 

gezongen in het Torenlaan Theater. Het Meezingcafé wordt georganiseerd door ASZ i.s.m. 
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het Torenlaan Theater. Arie Perk op de piano heeft de muzikale leiding en Frits speelt  mee op 

zijn accordeon. De dirigent , Arie,  zorgt voor een fijne ontspannen sfeer. Het repertoire is 

zeer divers: van Vader Abraham tot de Beatles en Schubert. Het laatste lied is altijd: Het 

kleine café aan de haven. Daarna is het tijd voor een glaasje en niet te vergeten de 

onweerstaanbare bitterballen. 

  

Een keer per jaar zingen de ASZ leden in het Slottuin theater, dat is een feest om aan mee te 

doen. Dat gebeurde ook weer in 2022. Velen waren op die zomerse dag naar het Theater 

gekomen om met veel plezier onder leiding van Arie Perk te zingen met elkaar en met ieder 

die er verder bij wilde zijn. 

 

 Stijldansen 

Jeanette den Herder zet zich in om het stijldansen onder de aandacht van de leden te brengen. 

Met succes. Bewegen, ontmoeten, plezier hebben. Voor ASZ-leden, maar ook niet leden ! 

Voor de gezelligheid of om les te nemen. Op woensdag en op zaterdag werden in het TT of in 

de Binnenhof aan de J. van Oldenbarneveldtlaan op verschillende niveaus stijldanslessen 

gegeven. Soms begeleid door een Life-band of een DJ.  

 

Sport en spel  

Pétanque en wandelvoetbal, klaverjassen en bridge, het zijn allemaal activiteiten die onder de 

ASZ-vlag werden en worden georganiseerd. In de thuisbasis het TT en op andere plekken in 

Zeist.  

 

Fietstochten in 2022 

Het is ieder jaar een uitdaging om mooie fietstochten te maken en te organiseren, ook in 2022 

is het team van enthousiaste fietsers daar weer in geslaagd. 

 

Er zijn zeven fietstochten georganiseerd waarvan er één is afgelast is  wegens te slecht weer. 

De afstand die we fietsten waren in de zes tochten ongeveer 40 km en een van rond de 60 km. 

Ze vonden plaats van april t/m oktober op de 1e woensdag van de maand. Gemiddeld fietsten 

er 20 ASZ-ers mee 

  

De fietstochten gingen naar  

Hilversum   (Lange tocht)                   60 km 

Mon Chouette in Leusden                  40 km 

Castellum Hooge Woerd in Utrecht   40 km 

Vreeswijk                                            40 km 

Soesterdal Soesterberg                       40 km 

Hollandse Rading                               40 km 

 

Het is altijd optimaal genieten tijdens de mooie fietstochten, we ontdekken mooie 

natuurgebieden, pittoreske dorpjes, wateren, cultuur enz. We fietsen door en langs de ware 

schoonheid rond Zeist. 

 

Wandelingen 

Vanaf het begin van ASZ hebben wandelingen in het programma gezeten. Ook in 2022 werd 

weer volop gewandeld. Zowel lange als korte wandelingen.  
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Dagtochten 

Een van onze oudste leden, Miel Roelofs, was tot in 2022 een van de organisatoren van de 

dagtochten. Annie Mens en Alma van Deventer organiseerden mee. Giethoorn was een van de 

bestemmingen. 

 

ASZ-Lezingen 2022  

Met een grote verscheidenheid aan lezingen werd er ook in 2022 naar gestreefd om zoveel 

mogelijk doelgroepen binnen de ASZ te bedienen. Denk daarbij niet alleen aan lezingen op 

het gebied van kunst, poëzie, filosofie, natuur en milieu, maar ook op het gebied van 

levensvragen over dementie en euthanasie. Voorts werd er aandacht besteed aan het heelal, 

aan de rechterlijke macht, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en aan Sint Nicolaas. Een speciale 

serie van vijf lezingen over ‘Het luisterende oor’, waarin het verschil tussen horen en luisteren 

werd behandeld, vond plaats in november en december.  

Wij verheugen ons in het toenemende bezoekersaantal en concluderen daaruit dat we duidelijk 

in een behoefte voorzien. Verder zijn we blij met onze officiële nieuwe samenwerking met 

Literair Zeist; voor het bestendigen van onze samenwerking met het Kunstenhuis en de lokale 

natuur-en milieuorganisaties, en de Volksuniversiteit. En onze vriendschappelijke 

betrekkingen met Gilde Zomerschool. 

 

Museumbezoek 

De museumgroep heeft één maal per twee maanden een museum bezocht met in principe een 

tijdelijke tentoonstelling. In 2022 waren dat het Kunstmuseum in Den Haag, het Noord-

Brabants museum, Museum in Veenendaal en het Museum in Arnhem. 

Er gaan gemiddeld met 13 personen mee. We reizen met het OV en krijgen in het museum 

een rondleiding. Iedereen betaalt 6 euro voor de rondleiding en overige kosten zijn voor eigen 

rekening. 

 

Een klein groepje ASZ-leden die minder goed ter been zijn, ging enkele keren op 

“museumbezoek met stok”. Zo werd met de museumplus-bus het Drents museum in Assen 

bezocht.  

 

2022 - 1672 

Het jaar 1672 was een rampjaar. De prille republiek der Nederlanden werd aangevallen door 

Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. Het land was in rep en roer. 

Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. In 2022 werd herdacht dat 

dat 350 jaar geleden plaatsvond.+ 

 

ASZ was een deel van de organisatie die tal van evenementen op touw zette. Zo waren er 

rondleidingen met het Gilde, aandacht in de bibliotheek, muziek in de Oude Kerk, optreden 

van een operagezelschap in Het Slot en een Openluchtvoorstelling op Blikkenburg. 

 

I-pad-cursussen 

Begin 2022 was het vanwege de lock-down niet mogelijk iPadcursussen te organiseren. In 

april kon het weer. Jammer genoeg viel het aantal aanmeldingen  tegen. Uiteindelijk hebben 

25 deelnemers de cursus afgemaakt.     

 

In november zijn twee leen iPad cursussen georganiseerd met 15 deelnemers die de cursus 

hebben afgemaakt. Voor de cursus met eigen iPad in december deden 20 cursisten mee. In 

december is er voor alle vrijwilligers van het iPad team, aangevuld met 9 speciale gasten die 
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van belang zijn geweest voor de cursus, een gezellige avond georganiseerd in het Torenlaan 

Theater.  

 

Het  iPadcafé is op elke 1e vrijdagmorgen van de maand. Daar werden de leden van de 

seniorenverenigingen en niet-leden geholpen met het oplossen van hun iPad of/en iPhone 

problemen. Dit project is ook in 2022 succesvol verlopen.   

Van 2014 t/m 2022 hebben al 595  deelnemers de iPad  cursussen van het ASZ gevolgd.  

De KBO afdeling Zeist heeft in november 2022 besloten om alle rechten en plichten van het 

iPad Team Zeist over te dragen aan de ASZ.  

De I-pad-cursussen werden mogelijk gemaakt door vrijwilligers en de sponsoren  

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist, Pensioenverzorgingsorganisatie PGGM te Zeist, De 

locatieraad Emmaus van de Parochie Sint Maarten en de Gemeente Zeist. 

 

ASZ Toneel groep 

Binnen ASZ is al heel lang een toneelgroep actief. We noemen in dit jaarverslag nauwelijks 

namen, maar voor regisseur Frans van Bussel maken we een uitzondering. Onder zijn 

bezielende leiding konden er in 2022 weer voorstellingen worden georganiseerd met de 

uitvoering van het stuk “Zoete melk met brokken”. In  28 toneelrepetities werd het stuk 

ingestudeerd.  Aan de productie van dit toneelstuk deden 13 mensen mee , waarvan 8 spelers, 

regisseur, assistent regisseur,  souffleur, technische ondersteuning (inspeciënt). Daarnaast was 

er tijdens de voorstelling pianomuziek van Theo Nederpelt.  De voorstellingen werden verder 

mogelijk gemaakt door de assistentie van  grimeurs, decorontwerper en podiumbouwers. 

 

Er waren uitvoeringen op vrijdagmiddag 6 mei (voor de Zonnebloem) en zaterdagavond 7 mei 

en zondagmiddag 8 mei  2022 voor leden en niet-leden. De beide voorstellingen op 7 en 8 mei 

waren vrijwel uitverkocht, samen ongeveer 180  mensen.  En op de vrijdagmiddag waren er 

zeker 70 mensen van de Zonnebloem. Er was een prachtige flyer en programmaboekje, 

ontworpen door Wim Koerts en er werd altijd met veel plezier en enthousiasme gespeeld en 

gewerkt. Dit toneelgebeuren werd zeer gewaardeerd door de deelnemers en toeschouwers.  

 

Bij een toneelproductie  is van te voren niet precies vast te stellen wat de decorkosten e.a. 

bijkomende kosten zullen zijn. Ook de kaartverkoop is onzeker. Gelukkig  is in 2022 vrijwel 

quitte gespeeld.   

Een punt van verbetering is wel: de online kaartverkoop in eigen hand te hebben, want de 

kosten die het ticketbureau vraagt als je de kaartjes online wil laten bestellen zijn veel te hoog.  

 

Rondje Natuur 

Er waren ook weer natuurwandelingen. Er stonden er acht op het programma naar 

landgoederen in de omgeving. Twee ervan konden er niet doorgaan vanwege de 

weersomstandigheden.  

Het aantal deelnemers wisselt sterk per wandeling. Gemiddeld 13 mensen. De wandeling in 

Vollenhoven was overtekend: er wilden 23 mensen mee, maar er konden maar 13 mensen 

mee, We hebben 10 mensen moeten teleurstellen. 

Halverwege het jaar is het tijdstip van de wandelingen veranderd van de zondagmiddag naar 

de zaterdagochtend.  Op de zondagmiddagen waren de wandellocaties altijd te druk (geen 

parkeerplek meer vrij!) En ’s ochtends is er mee natuur te bewonderen (vogels zingen etc. ). 
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We hebben de indruk dat mensen deze wandelingen met natuuruitleg erg waarderen, maar het 

is wel opvallend dat er telkens weer andere mensen meedoen, naast een aantal trouwe klanten.  

De zaterdagochtend trekt duidelijk andere belangstellenden aan dan de zondagmiddag. 

Sinds de aankondigingen in het ASZ magazine niet meer in de rubriek ‘natuur’ staat, maar 

chronologisch op datum, komen er veel minder aanmeldingen. Vollenhoven was een 

uitzondering met 23 mensen. Vorige jaren was het gemiddelde aantal deelnemers beduidend 

hoger: rond de 25  deelnemers.  

 

Natuurcursussen 

Frans van Bussel was niet alleen betrokken bij toneel en natuurwandelingen, hij organiseerde 

ook twee natuurcursussen, namelijk de Minicursus ‘Tuinvogels herkennen’ (in het TT, het 

Panbos en Huis ter Heide) en drie lessen  met twee excursies ‘Vogels kijken en herkennen in 

het voorjaar’. De  Tuinvogel cursus had 10 deelnemers, Vogels kijken en herkennen in het 

voorjaar had  18 deelnemers. De deelnemers vonden het heek leuk, gezellig en leerzaam. 

 

Overige activiteiten 

Door ASZ-leden is nog meer georganiseerd. ASZ is een vereniging met veel actieve leden, die 

zich zeer sterk verbonden voelen met elkaar en met de vereniging. Het bovenstaande 

overzicht is daardoor misschien niet volledig. Ook zijn er activiteiten die georganiseerd 

worden in samenwerking met andere organisaties. Bijvoorbeeld met de bibliotheek.  

 

In de bijlage bij dit jaarverslag staan de coördinatoren van de activiteiten opgesomd.  

 

 

5. Belangenbehartiging  

2022 was een actief jaar wat betreft de belangenbehartiging. In het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen werd in februari in het gemeentehuis een debat gehouden over 

beide aspecten van het beleid voor ouderen. Allen partijen die kandidaten hadden gesteld voor 

de gemeenteraad waren uitgenodigd. Tien partijen namen deel, de SP niet. Het was een 

geanimeerde bijeenkomst, waarin de (kandidaat) zich betrokken toonden. Onderwerpen die 

aan de orde kwamen waren wat de fysieke belemmeringen betreft de mobiliteitsbeperkingen 

van ouderen, veilige fietsroutes voor ouderen en de toegankelijkheid van publieke ruimtes, 

maar ook over de zorgen over voldoende woongelegenheid voor ouderen, de wachtlijsten 

voor verzorging aan huis door personeelstekorten in de thuiszorg en de wachttijden voor 

beoordeling en verstrekking van aangevraagde voorzieningen (WMO). Diezelfde 

onderwerpen werden besproken in bijeenkomsten met gemeenteambtenaren en wethouder 

Laura Hoogstraten.  

 

ASZ was een kritische gesprekspartner voor de gemeente en de woningcorporaties waar het 

ging over de Woon-zorganalyse . ASZ denkt en praat mee in belang van adequate 

huisvesting , en passende woonruimte voor ouderen in alle inkomenscategorieën. Concrete 

effecten van al deze gesprekken lieten in 2022 nog op zich wachten.  

 

In kader van de duurzaamheid en de energiearmoede vonden gesprekken plaats met het 

Energie Bureau/Het Groene huis. Dit leidde tot voorlichtingenochtenden in oa het 

Torenlaantheater en een energie-spreekuur in het Torenlaantheater. 

 

Wat de sociale leefomgeving betreft  tekende ASZ samen met andere organisaties het 

convenant van de Coalitie tegen de Eenzaamheid. Een coalitie met als doel aandacht en 

activiteiten ter bestrijding van de eenzaamheid zowel bij jongeren als ouderen. Er werden 
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enkele bijeenkomsten van deze Coalitie bijgewoond, waarna een kerngroep is gevormd. 

Vanuit alle deelnemende organisaties, zo ook ASZ, neemt een afgevaardigde hierin plaats.  

 

ASZ nam deel aan bijeenkomsten over het Signaalpunt tegen eenzaamheid en bijeenkomsten 

ter verbetering van begeleiding bij Mantelzorg, en Respijtzorg . 

 

Ook waren er bijeenkomsten over het succesvolle 75 + huisbezoekenproject, waaraan ASZ 

met de Klankbord groep en vrijwilligers een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het 75+ 

project zal in 2023 worden gecontinueerd door de gemeente. ASZ, MeanderOmnium, Kerk en 

Samenleving organiseerden samen met de gemeente een bijeenkomst in het Torenlaantheater 

en 3 wijkbijeenkomsten met als doel informatieverstrekking over de WMO en passend 

wonen.  

 

In 2022 waren er contacten met Stichting Sportief Zeist, een gemeentelijk initiatief in kader 

van Zeist Doortrap gemeente ter stimulering van het veilig fietsen voor ouderen. Tevens werd 

met de gemeente een aanzet gegeven tot de opzet van bijeenkomsten over gezonde levensstijl 

bij ouderen. 

 

Tenslotte moeten de contacten genoemd worden die ASZ had met 

verenigingen/organisaties/instellingen waarvan de doelstellingen overlappen met die van 

ASZ : KBO-PCOB regio Zeist, MOBiN-afdeling Zeist ( de Marokkaanse Ouderen bond in 

Nederland ), Humanitas afdeling Zeist/Utrechtse Heuvelrug , Adra in Huis ter Heide, Samen 

voor Zeist, MeanderOmnium en natuurlijk de gemeente Zeist.  

 

 

 

6. Samenvattend 

We kunnen constateren dat we een actief jaar achter de rug hebben.  

 

Het bestuur bedankt al degenen die zich in 2022 voor alles wat 

hierboven is beschreven hebben ingezet!  

 

Voor en door de leden is voor ASZ geen loze kreet. 
 

De start was door Corona nog aarzelend, maar in dit jaarverslag hebt u kunnen lezen dat ASZ 

met enthousiasme en elan het lustrumjaar 2023 is binnengegaan.  

 

 

 


