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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 

 

Nivon Afdeling Amsterdam en Omstreken 

 

Zondag 4 maart  2018 

Aanvang 13.30 uur 

Plaats:  Het Honk  

Jan de Louterpad 8 Amsterdam 

 

Agenda 

 

1. Opening 

 

2. Notulen jaarvergadering 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 

6. Verslagen Kascontroles 

 

7. Decharge van de penningmeester en bestuur 

 

Pauze 

 

8. Jubilarissen 

 

9. Bestuursverkiezing* 

 

10. Kandidaten voor kascontrole Amsterdam en Omstreken 

 

11. Activiteiten 2018/2019  

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting 

 

Bij punt 9 bestuursverkiezing. 

Aangezien de leden van het bestuur nu 3 jaar zitting hebben in plaats van 2 is er dit keer 

geen bestuursverkiezing. 

Om gezondheidsredenen treedt Nel Stel af. Er is dus een vacature voor een bestuurslid 

ontstaan. Gegadigden kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het 

bestuur. 
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Notulen van de jaarvergadering op zondag 2 april 2017 gehouden in het Honk van 
Slotermeer, Jan de Louterpad 8 in Amsterdam. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
1. Opening:  
Om 13.30 uur opent Meeuwis Vermaak als 2e voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. Door omstandigheden kan Flip Boers als voorzitter deze vergadering niet voorzitten 
en neemt Meeuwis dit keer zijn functie over. In verband met vakantie is Henk Steeman 
(penningmeester) afwezig en wordt hij vervangen door Ton Bakker, 2e penningmeester. In het 
bijzonder wordt Ben Lindeman van het CB welkom geheten. Hierna vraagt voorzitter een 
momentje stilte om de overleden leden te gedenken. 

  
2. Notulen:  
Tom: punt 3 HHR. Op de vorige jaarvergadering zei Henk dat het HHR welke door Tom was 
opgesteld, niet door het CB werd goedgekeurd. Achteraf bleek dat dit wel het geval was en 
het HHR wel degelijk was goedgekeurd.  
Verder bij punt 8 Verkiezing bestuur merkt hij op dat alleen de voorzitter en de 
penningmeester in functie worden gekozen.  
Punt 9 Rondvraag: op de vraag van Harm Wonderman waarom Osdorp nog steeds zelf een 
nieuwjaarsbijeenkomst en een jaarvergadering houdt is geen antwoord gegeven. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen:  
Er zijn 15 personen op deze vergadering aanwezig inclusief het bestuur. Bericht van 
verhindering is ontvangen van Henk Steeman door vakantie, Nel Stel wegens ziekte, Lou en 
Puck Witte, Karolien Vermaak, Jeanne Roosdorp en Dick Holst. 

 
4. Jaarverslag secretaris:  
Deze zijn zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 
5. Jaarverslag penningmeester:  
Ton, die door verhindering van Henk deze taak als 2e penningmeester op zich neemt, meldt 
alvast dat hij niet op alle vragen een antwoord weet maar dat hij deze vragen door zal spelen 
naar Henk en dat deze vragen later zullen worden beantwoord. 
Joke Meijer (Osdorp) in het verslag staat nog steeds het VOG/MOG apart vermeld. Dit klopt 
niet want het VOG/MOG valt niet onder Amsterdam e.o. Deze regel moet komen te 
vervallen. In feite bestaat alleen het VOG nog, het MOG is opgeheven. Ook mannen kunnen 
zich nu bij de dames (VOG) voegen.  
 
6. Verslagen kascontroles:  
Henk heeft kascontrole gehad van Wil van de Braak en Annie Julsing. Beiden hebben de kas 
in orde bevonden en het beleid van de penningmeester goedgekeurd. 

 
7. Decharge van de penningmeester en het bestuur:  
Zowel aan de penningmeester als aan het bestuur wordt decharge verleend. 

  

 
8. Jubilarissen:  
Door diverse misverstanden en communicatiefouten konden er geen jubilarissen worden 
uitgenodigd. Henk zou de lijst met jubilarissen bij het CB opvragen maar de lijst kon alleen 
per mail met bijlage worden verstuurd. Bij de lijst hoorde een code en die kon Henk niet 
inbrengen. Hij heeft gevraagd of de lijst dan niet per post kon worden opgestuurd maar dat 
werd om privacy reden niet gedaan. Vandaar dat er geen uitnodigingen konden worden 
verstuurd. Volgend jaar eerder hiermee beginnen. De jubilarissen worden nu apart 
uitgenodigd voor een middag in september of oktober.  
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Pauze 
 
 

9. Huishoudelijk reglement: T 
Tom Simonis (Osdorp) zegt dan nu toch eindelijk een overeenstemming is bereikt tussen de 
betrokkenen (Tom en bestuur Amsterdam e.o.) over het HHR.  
(opmerking notulist Margriet Boers: Om niet het hele HHR opnieuw te schrijven meld ik nu 
alleen enkele opmerkingen vanuit de leden.)  
Louis Schraa: artikel 5 punt 3 moet worden: dan beslist de voorzitter en niet het lot.  
Punt 5 moet worden: de voorzitter moet de vergadering sluiten en opnieuw openen.  
Tom Simonis is blij dat er nu na 5 jaar dan toch eindelijk een HHR is gekomen hoewel het 
nog niet helemaal naar zijn zin is. Zijn opmerkingen zijn:  
Artikel 5 punt 5 laatste regel: het woord wordt moet zijn is. (Het is dan al gebeurd).  
Artikel 7 punt 1: wordt moet zijn worden (financiën is meervoud).  
Artikel 4 punt 6: dit artikel gaat over samenstelling en verkiezing bestuur.  
Punt 6 gaat over iets anders. Deze regel kan als artikel 8 worden opgenomen.  
Artikel 4 punt 6: Nivormatie heeft niets te maken met het bestuur.  
Tot slot de laatste regel van het HHR moet zijn 2 april 2017. Al met al is dit HHR 
aangenomen.  

  
  

10. Bestuursverkiezing:  
Aan de beurt van aftreden zijn: Wim v.d. Velde (secretaris), Ton Bakker (2e penningmeester), 
Meeuwis Vermaak (2e voorzitter) en Margriet Boers (notulist).  
Allen stellen zich herkiesbaar en worden ook herkozen waarbij Wim v.d. Velde in functie. 
Meeuwis Vermaak geeft te kennen dat, hoewel hij weer herkozen is, niet kan beloven dat hij 
de “rit” kan uitzitten in verband met zijn leeftijd. Deze keuze van hem wordt gerespecteerd. 
Gelijk wordt er een kascontrolecommissie gekozen en daarvoor stellen zich Wil v.d. Braak en 
Marianne Koningh beschikbaar en Geer Witter als reserve. 

 
 

11. Activiteiten 2017/2018:  
Wim v.d. Velde: groep Oost probeert weer een bestuur bij elkaar te krijgen. Indien dit lukt kan 
Oost weer activiteiten gaan ontplooien welke gehouden kunnen worden in het 
verzorgingshuis de Gooyer in Oost en eventueel daar de Nieuwjaarsbijeenkomst in 2018 
houden. Verder meldt hij dat de gezamenlijke middagen van Amsterdam e.o. gewoon 
doorgaan. 

 
12. Rondvraag:  
Joke Meijer (Osdorp) zegt het heel sneu te vinden voor de jubilarissen die er vandaag niet bij 
kunnen zijn. Osdorp heeft wel de ledenlijst via de computer kunnen ontvangen, hetzij wel met 
hulp vanuit het CB. Volgend jaar moet Amsterdam e.o. het beter doen.  
Ben Lindeman (CB) vond het een prettige vergadering en vond het fijn dat nu het HHR rond 
is. Hij heeft een goede indruk gekregen over de samenwerking met de gemeente voor wat 
betreft de subsidie. 

 
13. Sluiting:  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14.15 uur de vergadering en dankt 
iedereen voor zijn/haar inbreng. 

 
 

De notulist: 
Margriet Boers. 
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Nederlands Instituut voor 

Volksontwikkeling en 

Natuurvriendenwerk 

 

Jaarverslag 2017 

 

Afdeling Amsterdam en omstreken 

 

 

 

 

Jaarverslag Nivon Amsterdam en Omstreken 

 

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017 

 

Voorzitter Flip Boers 

Secretaris Wim van der Velde 

Penningmeester  Henk Steeman  

2e Voorzitter Meeuwis Vermaak  

2e Penningmeester Ton Bakker 

Ledenadministratie Nel Stel  

Notulist Margriet Boers   

 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 

 

Voorzitter Flip Boers 

Secretaris Wim van der Velde 

Penningmeester  Henk Steeman  

2e Voorzitter Meeuwis Vermaak  

2e Penningmeester Ton Bakker 

Ledenadministratie Nel Stel  

Notulist Margriet Boers   

 

Vergaderingen 

 

Het bestuur vergaderde 9  52 deelnemers 

 

Aantal leden Amsterdam en Omstreken 2017 

 

 Tot 6 jaar 6-26 jaar Volwassenen  

 

Bos en Lommer/West 10   11 104 

Centrum/Oud West/Zuid 17 110  827 

Oost/Zuidoost 10 116  441 

Slotermeer/Geuzenveld   1    15  104 

Noord   8   44  179 

Osdorp   0   30  166 

 

Volgens opgave van het Centraal Bureau telt afdeling Amsterdam e.o nu totaal 2.193 

leden.  

 

 

Algemene activiteiten   

 

Zondag 8 januari 2017 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het honk van Osdorp de 

“Vuurdoorn”, Ouwerdingenpad 3. Deze bijeenkomst werd verzorgd door Tom Simonis die 

verschillende soorten muziek draaide en men kon gezellig met elkaar wat praten. Er was 

voor iedereen wat wils. Er waren 31 deelnemers. 
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Gezamenlijke middag 

 

9 maart 2017 was er een optreden van Harold Veenstra. Het was een gezellige middag 

met muziek en wat goocheltrucjes. Er waren 28 deelnemers die van deze middag hebben 

genoten. 

 

Later dit jaar, 9 november, een optreden van Rolf van Rijsbergen. Het programma luidde 

“Als het om liefde gaat” en zoals de naam van het programma al vermoedde was het 

thema liefde. Rolf zong zowel in het Nederlands als in andere talen. Liedjes die men 

kende werden uit volle borst meegezongen. Er waren 28 deelnemers aanwezig. 

 

 

B en O 

 

Creatieve dans, stem en tekenen o.l.v. Marjolein Zoethout 

In het jaar 2017 kwamen zij 11keer met gemiddeld 13 deelnemers per keer. 

 

Jaarverslag 2017 Nivon Centrum/Oud-West en Zuid. 

 

In 2017 organiseerde de groepen Centrum/Oud-West en Zuid weer elke 2e 

zondagmiddag van de maand een spelletjesmiddag. Deze middagen vonden plaats in het 

Honk van groep Slotermeer en waren zeer in trek bij de mensen. Men kon er, na het 

nuttigen van een warm broodje en een kopje thee, klaverjassen, bridgen, triominos en 

rummikubben. Tijdens het spelen werd ook nog een glaasje wijn of een glas fris 

aangeboden hetgeen door iedereen wel op prijs werd gesteld. 

 

Datum Aantal deelnemeers Organisator   

12 maart 15 Nivon Centrum/Oud-West 

09 april 15 Nivon Zuid 

14 mei  16 Nivon Centrum/Oud-West 

11 juni  16 Nivon Zuid 

9 juli 14 Nivon Centrum/Oud-West 

13 augustus 13 Nivon Zuid 

10 september 15 Nivon Centrum/Oud-West 

8 oktober 16 Nivon Zuid 

12 november 17 Nivon Centrum/Oud-West 

10 december 14 Nivon Zuid 

 

De spelletjesmiddag op zondag 8 januari werd niet gehouden omdat op die dag de 

Nieuwjaarsbijeenkomst van afdeling Amsterdam werd gehouden in het honk van Nivon 

Osdorp. Ook op zondag 12 februari ging de spelletjesmiddag niet door in verband met de 

slechte weersomstandigheden. We vonden het niet verantwoord om mensen over straat 

te laten gaan. In totaal deden er bij 10 spelletjesmiddagen over 2017 151 deelnemers 

mee. 

 

In 2017 werden er 2 bestuursvergaderingen plaats bij Stien Kranenburg thuis in Huizen. 

 

Bestuurssamenstelling van zowel Nivon Centrum/Oud-West als Zuid per 1 januari 2017: 

 

Voorzitter: Flip Boers 

Secretaris/penningmeester: Margriet Boers 

Lid: Stien Kranenburg  
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2017: ongewijzigd. 

 

Jaarverslag Nivon Oost  

 

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017 

 

Voorzitter vacant 

Secretaris/ledenadministratie Nel Stel  

Penningmeester/2e voorzitter Wim van der Velde 

Lid  Riet Banis  

 

 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 

 

Voorzitter Henk Steeman 

Secretaris/ledenadministratie Nel Stel  

Penningmeester/2e voorzitter Wim van der Velde 

Lid  Riet Banis  

 

Vergaderingen 

 

Er zijn diverse onderlinge afspraken gemaakt per mail en telefoon. 

 

Algemene activiteiten 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

 

08 januari Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst 31 

 

14 t/m 17 april Paasreis i.s.m met Slotermeer/Geuzenveld 24 

 

Paasreis 

 

Onze Paasreis van 14 t/m 17 april hebben wij gehouden in het Natuurvriendenhuis de 

Banjaert te Wijk aan Zee in samenwerking met Nivon Slotermeer/Geuzenveld.  Hier 

hebben 24 deelnemers erg van genoten. Het programma bestond uit een lezing door 

iemand van PWN die over de duinen vertelde. Verder werd nog een bustocht gemaakt 

naar Den Oever met onderweg een uitgebreide lunch. Op een avond hadden we een quiz 

over bekende plekken in Amsterdam. Ook de verzorging van de inwendige mens door 

vrijwilligers van de Banjaert was weer prima geregeld. De mensen waren hierover vol lof. 

De huiswacht en de kookploeg hebben hun uiterste best gedaan om dit weekend te laten 

slagen. 

 

Volksdansgroep Amstelveen 

 

Iedere dinsdagavond wordt er gevolksdanst in de gymzaal van de Rembrandtschool in de 

Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 te Amstelveen. 

Volksdansweekend 18 en 19 maart 2017 in het natuurvriendenhuis Koos Vorrinkhuis te 

Lage Vuursche met 39 deelnemers 

Er is een Bosdagdans geweest in juni 2017. 
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Jaarverslag Osdorp/Slotervaart 

 

Verslag activiteiten 2017 van het  Nivon Osdorp-Slotervaart. 

Samenstelling afdelingsbestuur per 1 januari 2017 

 

Voorzitter Jan van Vloten 

Secretaris Tom SImonis 

Penningmeester Joke Meijer 

2e voorzitter Meeuwis Vermaak 

Bestuurslid Dik Holst 

Ledenadministratie Jeanne Roosdorp 

Notulist Karoline Vermaak 

 

Activiteiten 

 

Door ziekte was het dit jaar niet mogelijk een uitgebreid jaarverslag te leveren. 

 

Het enthousiasme bij de deelnemers is groot en vooral het onderlinge contact wordt zeer 

gewaardeerd, het met elkaar op een ongedwongen manier bezig zijn wordt als prettig 

ervaren. 

De PP presentaties en films zijn zeer interessant en laten ons met diverse onderwerpen 

kennismaken, waaronder andere landen, culturen en geschiedenis. 

Helaas is bij een aantal groepen het aantal deelnemers minder geworden, door overlijden 

en de vaak hoge leeftijd van de deelnemers. Maar er zijn ook groepen zoals het 

zomercafé, het handwerkcafé en de kantklosgroep die groter zijn geworden.  

Ook hebben we dit jaar te kampen gehad met ziekte ,operaties van vrijwilligers waardoor 

het soms moeilijk was de activiteiten altijd door te laten gaan. 

Groot was de verslagenheid toen onze vrijwillige tekendocent om het leven kwam bij een 

verkeersongeval. Gelukkig konden de meeste deelnemers worden ondergebracht bij onze 

andere tekengroep 

 

 

Jaarverslag Nivon Slotermeer/Geuzenveld  

 

Samenstelling afdelingsbestuur per 1 januari 2017 

 

Voorzitter:  vacant  

Secretaris: Wim van der Velde  

Penningmeester Ton Bakker 

aanmeldingssecretaris: Ton Bakker 

Notulist(e): Mieke Mastenbroek 

 

Samenstelling afdelingsbestuur per 31 december 2017 

 

Voorzitter:  vacant  

Secretaris: Wim van der Velde  

Penningmeester Ton Bakker 

aanmeldingssecretaris: Ton Bakker 

Notulist(e): Mieke Mastenbroek 

 

 

Beheercommissie van Het Honk. 

 

Voorzitter: vacant 

Aanmeldingssecretaris: Wim van der Velde 

Penningmeester: Geer Witter 

Technische zaken: Flip Boers  
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Ook in dit verslagjaar kon het bestuur weer rekenen op de medewerking van vele andere 

leden van de afdeling, het korps van kern- en cursusleiders(sters). Hun inzet zorgde voor 

continuering van de bloei van het afdelingswerk.  

 

Bestuursvergaderingen. 

 

Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar 18 deelnemers 

 

Algemene activiteiten 

 

Creatief 

Elke eerste woensdag van de maand hebben wij een gezellige bijeenkomst waar wij 

onder andere kaarten maken waarbij de deelnemers zelf het creatieve materiaal 

meenemen. Wij zijn 8 maal bijeengeweest met 28 deelnemers. 

 

Culinair smullen 

Op zaterdag 22 april hebben wij met 19 deelnemers deelgenomen aan een, door 

vrijwilligers, verzorgde maaltijd met als afsluiting een kopje koffie/thee met 

versnapering. Hierna ging iedereen tevreden naar huis. 

Zaterdag 18 november was er ook een etentje gepland maar door ziekte van één van de 

vrijwillige kokkinnen  is dit niet doorgegaan. 

 

Darts  

Elk tweede dinsdag in de maand spelen wij darts. Wij beginnen met een koffie/thee, 

hierna gaan we spel 501 spelen niet zo als op de televisie dat er dubbel uitgegooid moet 

worden maar als men 501 of meer punten heeft gegooid is men uit. Het gaat ons niet 

alleen om het spel zelf maar ook om de gezelligheid en contact. Wij zijn 11 keer bij 

elkaar geweest met 25 deelnemers. In januari is het niet doorgegaan in verband met de 

gladheid. 

 

Film 

Iedere 1e zondag van de maand houden wij een filmochtend waar natuur,- en/ of 

stedenfilms worden vertoont op een groot scherm. De keuze van de films wordt door de 

deelnemers  erg gewaardeerd. Er zijn 11 bijeenkomsten met 97 deelnemers geweest. In 

januari kon het niet doorgaan omdat de 1e zondag van het nieuwe jaar op Nieuwjaarsdag 

viel. 

 

Klaverjassen (competitie) 

Vrijdags om de veertien dagen spelen wij klaverjassen in competitieverband. Om het 

spannend te maken hebben wij het seizoen in drieën gedeeld (september t/m december, 

januari t/m mei en juni t/m augustus) en beginnen elk termijn met nul zodat iedereen 

evenveel kans heeft om boven aan te komen staan. Wij zijn 25 keer bijeengeweest met 

369 deelnemers.  

 

Paasklaverjassen 

Het paasklaverjassen is gehouden op 8 april en wij waren met 17 deelnemers, dit was 

erg jammer maar door ziekte hadden wij 1 uitvaller waardoor wij geen even aantal 

hadden en er elke ronde 1 persoon even iets voor zichzelf kon doen. Vaak assisteerde 

hij/zij dan even diegene die voor de hapjes en drankjes zorgde. Uiteindelijk ging iedereen 

toch met een leuke prijs naar huis. 

 

Kerstklaverjassen  

Kerstklaverjassen is gehouden op 16 december met 16 deelnemers. Het was een 

geslaagde klaverjasmiddag met door de deelnemers meegebrachte hapjes zoals cake, 

appelgebak, haring enz. Iedereen ging tevreden en met een prijs naar huis. 

 

Koffieochtend  

Iedere 2e zondag van de maand houden wij een koffieochtend. Wij beginnen met een 
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kopje koffie/thee en hierna hebben wij een inleider of draaien wij een dvd over een 

bepaald onderwerp die wij dan bespreken. 

Aantal bijeenkomsten 11 met 177 deelnemers. In februari is de koffieochtend niet 

doorgegaan in verband met de gladheid. 

 

Paasweekend 

Ons paasweekend van 14 t/m 17 april hebben wij gehouden in het Natuurvriendenhuis 

de Banjaert te Wijk aan Zee in samenwerking met Nivon Oost. Hier hebben 24 

deelnemers erg genoten. Het programma bestond uit een lezing door iemand van PWN 

die vertelde over de duinen, een bustocht naar Den Oever met onderweg een uitgebreide 

lunch. Op een avond hadden wij een quiz over bekende plekken in Amsterdam. Ook de 

verzorging van de inwendige mens door de vrijwilligers van de Banjaert was weer prima 

geregeld. De mensen waren hierover vol lof. De huiswacht en de kookploeg hebben hun 

uiterste best gedaan om dit weekend te laten slagen.  

 

Soos 

Elke 4e zondag van de maand is er een soos. Hier beginnen wij met koffie/thee en 

bijpraten over wat er zoal gebeurt is en hierna gaan wij spelletjes spelen zoals 

klaverjassen rummycub, triomino. Om ongeveer 12.30 uur  is er een kleine lunch met 

een kopje thee. 

Aantal bijeenkomsten 12 met 192 deelnemers 

 

Videopera 

Elke 3e zondag vertonen wij op een groot scherm een opera, operette of musical. Bij 

binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie of thee waarna wij met het programma 

beginnen. In de pauze is er een drankje en een hapje bestaande uit kaas, worst en 

toastjes. Hierna hervatten wij de uitvoering en aan het eind gaat iedereen weer tevreden 

naar huis. 

Aantal bijeenkomsten 6 met 63 deelnemers. In april is de activiteit niet doorgegaan 

omdat het toen 1e paasdag was.  

 

VOG (Vrouwen Ontwikkeling Groep) 

Iedere donderdag is er een bijeenkomst voor vrouwen (waar ook mannen aan kunnen 

deelnemen). Tijdens deze bijeenkomsten worden inleiders uitgenodigd om te praten over 

een interessant onderwerp. De lezingen die gegeven zijn: Rajhastan (India), Met liefde 

omgeven, Sinterklaasfeest door de eeuwen heen, Paddenstoelen, Joodse vertelling over 

Nasjen, De sores in Amsterdam, Ierland, Jeruzalem, Fietstocht door 5 landen, Het groene 

hart van Nederlander. Verder zijn er 2 natuurfilms vertoont, 2 diners in de school, 2 maal 

creatief, 2 spelletjesmiddagen, 2 maal programma bespreking met aanvullend railway 

film, 2 muziekmiddagen en een kerstmiddag. Zoals men ziet is het een zeer gevarieerde 

activiteit gezien het aantal deelnemers. 

Aantal bijeenkomsten 28 met 367 deelnemers. 

 

Yoga 

De yoga bijeenkomsten werden goed bezocht en de deelnemers vinden het erg fijn om 

een uurtje aandacht aan zichzelf te besteden. D.m.v. een bepaalde beweging/houding 

wordt het lichaam geactiveerd en/of ontspannen, waarbij de ademhaling een belangrijke 

rol speelt. De lessen zijn voor iedereen geschikt en er is een zeer prettige sfeer. Na een 

les is je hoofd leeg en ben je gegarandeerd ontspannen. Verder na afloop van de les is er 

de mogelijkheid om na te praten en iets te drinken.  

Na het eerste half jaar stopte de yoga lerares (om privé redenen) met lesgeven. Hierna 

zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe yoga lerares, welke wij gelukkig hebben  

gevonden. Helaas kon zij niet op de maandagmorgen en om deze reden is de 

maandagmorgen vervallen. De deelnemers van de maandagavond en donderdagavond 

zijn blij dat het toch nog allemaal door kon gaan en vinden dat de nieuwe lerares het 

goed doet. 

Bijeenkomsten maandagochtend 18 met 136 deelnemers. 

Bijeenkomsten maandagavond 38 met 233 deelnemers. 

Bijeenkomsten donderdagavond 38 met 195 deelnemers. 
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Tabletcurcus voor senioren 

Door deel te nemen aan een overleg om de hoge mate van eenzaamheid in 

Slotermeer/Geuzenveld aan te pakken is er in een bewonersoverleg gekozen voor het 

aanbieden van tabletcursussen voor senioren. In het Honk en Het Pluspunt zijn 

oriënterende workshops gehouden en daarna voor belangstellenden een basiscursus van 

3 bijeenkomsten uitgevoerd. In het Honk heeft deze cursus plaats gevonden in december 

2017. Er waren 59 deelnemers. 

 

 

Jaarverslag Eenoudergroep Amsterdam  

Vanwege tijdsgebrek hebben we in 2017 slechts één 3-daagse midweekbijeenkomst 

georganiseerd. Van 6 tot 9 september zijn we met een (kleine) groep van 8 personen in 

het Hunehuis te Darp (Havelte) geweest. 

Het was zoals gewoonlijk heel gezellig. Ook dit jaar hebben we veel gefietst, maar dat 

pakte dit keer niet zo goed uit. We raakten de weg kwijt en het weer was slecht. 

 

Voor 2018 staan er weer twee bijeenkomsten gepland.  

Eenmaal naar Eikhold in Heerlen en eenmaal naar Morgenrood in Oisterwijk. 

 

 

 

Verslag van de penningmeester Van Amsterdam en Omstreken. 

 

Het financieel jaarverslag is opgezet kasbasis. Dit houdt in dat alleen inkomsten en 

uitgaven worden verwerkt die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Hierdoor hoeft er 

geen balans te worden opgemaakt maar slechts de begin- en eindsaldi van de 

bankrekeningen. 

 

Onder de afdeling Nivon Amsterdam en omstreken vallen de verschillende 

(stadsdeel)groepen die Amsterdam kent. De groepen zijn in principe zelfstandig en 

zorgen zelf voor de activiteiten en de bekostiging daarvan. De groepen Osdorp en 

Slotermeer hebben nog een eigen honk, dat mede mogelijk wordt gemaakt door een 

gemeentelijke subsidie. 

 

Amsterdam e.o. verzorgt het clubblad Nivormatie, de nieuwjaarsbijeenkomst en de 

jaarvergadering en onderhoudt de contacten met het Centraal Bureau en Bestuur. 

Amsterdam e.o. heeft slechts één inkomstenbron, de contributieafdracht van het Centraal 

Bestuur. Deze afdracht is gebaseerd op het aantal leden en bezorgadressen van de 

Nivormatie. 

 

Het batig saldo van Amsterdam wordt verdeeld onder groepen op basis van het aantal 

leden en het aantal deelnemers aan de activiteiten. Dit aandeel van het batig saldo wordt 

aan de groepen uitbetaald (de groep Osdorp) dan wel gereserveerd (de overige 

groepen).  

 


