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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
 

Nivon  afdeling Amsterdam en Omstreken 
 

Zondag 3 april 2022 

Aanvang 13.30 uur 
Plaats: Het Honk 

Jan de Louterpad 8 Amsterdam 
 

 
Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen  jaarvergadering 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 
6. Verslagen Kascontroles  

 
7. Decharge van het bestuur 

 
Pauze 

8. Jubilarissen 

 
9. Bestuursverkiezing  

Nieuwe bestuursleden/tegen kandidaten kunnen opgeven tot half uur vooraanvang van de 
vergadering mondeling bij de secretaris. 
 
Reglementair zijn aan de beurt van aftreden zijn: 

Louis Schraa a.i. Voorzitter 
Meeuwis Vermaak 2e voorzitter  
Ton Bakker 2e penningmeester 
Allen stellen zich herkiesbaar, een voorzitter wordt in functie gekozen. 

 
10. Afgevaardigden voor de Nivonraad  

 

11. Kandidaten voor de kascontrole 
 

12. Activiteiten 2022/2023 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
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Notulen van de jaarvergadering op zondag 31 oktober maart 2021 gehouden in het Honk van 

Slotermeer, Jan de Louterpad 8 in Amsterdam. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening 

 Om 13.30 uur opent de interim-voorzitter Louis Schra de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. Het lid van het Centraal Bestuur, Jean Paul Veenhuizen komt wat later. 

 Hierna vraagt de voorzitter een moment stilte om diegene die ons zijn ontvallen te gedenken. 

 De voorzitter merkt op dat vanwege het Coronavirus de Jaarvergaderingen 2019 & 2020 waren 

verdaagd. Nu worden deze twee Jaarvergaderingen achtereenvolgend behandeld. De agenda van 

beide vergaderingen zijn gelijk. 

 

De gezondheid van de voorzitter gaat vooruit. 

 Het CB-lid komt om 13.38 binnen. 

 

  Behandeling Jaarverslag 2019 

2. Notulen 

 De notulen goedgekeurd van de Jaarvergadering 2019 worden goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn 10 personen op deze vergadering aanwezig inclusief het bestuur. Bericht van verhindering van 

de voorzitter, de heer M. Vermaak.  

 

4. Jaarverslag secretaris 

 De afdeling Amsterdam is de grootste afdeling (3.000 leden) binnen het Nivon (24.183). De meeste 

nieuwe leden zijn lid geworden vanwege de huizen. Verscheidene afdelingen hebben een Nivonhuis 

toto hun beschikking en zijn daar actief mee. De afdeling Amsterdam heeft geen Nivonhuis en is niet 

bekend bij de (nieuwe) leden. Nieuwe leden zouden wij moeten benaderen met een welkomstbrief. 

Ook de jongeren zouden we actief moeten benaderen. 

 Verder wordt het jaarverslag van de secretaris goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

 Elke groep heeft kascontrole gehad en allen zijn goedgekeurd. Er is goed gedraaid binnen de 

groepen.  

  

 Vraag CB-lid: Waarom wordt de yogalerares betaald? Yoga is een specifieke kennis en bevoegdheid, 

die hebben wij niet in onze gelederen. De yogalerares wordt van buiten aangetrokken. 

  

 Vraag CB-lid: Is het banksaldo ad € 63.000 niet erg hoog? 

 Zowel Osdorp als Slotermeer moeten subsidie terugbetalen. Osdorp moet geld reserveren voor de 

aanstaande verhuizing en de opslag van de goederen. Wij willen nieuwe activiteiten opstarten voor 

zowel de oudere als de jongere leden, hiervoor een reserve noodzakelijk is.  

  

 Verder wordt ook het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. 

 

6. Verslagen kascontroles 

 Zoals elk jaar heeft Amsterdam e.o. ook kascontrole gehad. Dit werd gedaan door Wil v.d. Braak en 

Nel Stel. De boeken werden goedgekeurd.  

 

7. Decharge van het bestuur 

 Het bestuur wordt gedechargeerd.  

 

8. Jubilarissen  

 De jubilarissen 2019 hebben hun speldjes ontvangen.  
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9. Bestuursverkiezing  

 De bestuursverkiezingsverkiezing zal op de jaarvergadering van 3 april 2022 worden gehouden. 

 

10. Rondvraag 

 De voorzitter a.i. bedankt Margriet en Flip Boers voor hun jarenlange inzet voor het Nivon. Flip is 10 

jaar voorzitter geweest van de afdeling Amsterdam en 30 jaar voorziteer van Nivon Centrum/Zuid en 

West. Margriet is 30 jaar notulist geweest van Nivon Amsterdam. Zij krijgen een mooie tuinplant 

uitgereikt, een afscheidsetentje volgt nog. 

 

 De voorzitter a.i. hoopt dat er bij de jaarvergadering van 3 april 2022 een nieuwe voorzitter naar 

voren treedt. 

 

 Margriet Boers vraagt: Moeten wij naar de QR-code vragen bij bijeenkomsten. Het CB  heeft besloten 

geen QR-codes te vragen in de Nivonhuizen. Wij volgen het beleid van het CB. 

 

Behandeling Jaarverslag 2020 

11. Jaarverslag 2020 

  Na de pauze wordt het Jaarverslag 2020 behandeld. 

   De voorzitter a.i. herinnert de leden aan het formele karakter van de vergadering. 

 
12. Ingekomen stukken 

   Er zijn geen nieuwe ingekomen stukken. 

 

13. Jaarverveslag secretaris 

   Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- of aanmerkingen aanvaard. 

 

14. Jaarverslag penningmeester  

   De kascontrolecommissie heeft het verslag van de penningmeester goedgekeurd. Er zijn geen 

verdere op- of aanmerkingen. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. 

 

15. Decharge van het bestuur 

   Het bestuur wordt gedechargeerd.  

 

16. Jubilarissen  

   De jubilarissen 2020 worden voor 3 april 2022 uitgenodigd.  

 

17. Activiteiten 2022 

 De kosten voor activiteiten worden steeds duurdere. Inleiders vragen een hoger tarief. De 

organisatoren moeten hun activiteiten goed plannen en aankondigen. We moeten gebruik maken van 

de nieuwe media. Met het programma Laposte is het mogelijk mail te versturen naar doelgroepen. 

 Mogelijke ideeën voor bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld:  

• Voorlichting over veiligheid door de wijkagent  

• Dierenopvang Amsterdam 

• Jump, de jongerenafdeling van het Nivon 

• Watersport 

 

18. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen in de rondvraag. 

 

19. Sluiting:  

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.20 uur de vergadering en dankt iedereen 

voor zijn/haar inbreng. 
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Afdeling Amsterdam en Omstreken 
Jaarverslag  2021 

 

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021 
Voorzitter a.i Louis Schraa 
Secretaris Wim van der Velde 
Penningmeester Henk Steeman  
2e Voorzitter Meeuwis Vermaak  
2e Penningmeester Ton Bakker 
 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 
Voorzitter a.i Louis Schraa 
Secretaris Wim van der Velde 
Penningmeester Henk Steeman  

2e Voorzitter Meeuwis Vermaak  
2e Penningmeester Ton Bakker 
 

Vergaderingen 
Het bestuur kwam 3 keer bij elkaar 15 deelnemers 
Door het coronavirus konden wij niet altijd bij elkaar komen. 
Via mail en telefoon was het mogelijk om de noodzakelijk zaken te regelen.  
  
Aantal leden Amsterdam en Omstreken per 31-12-2021.                                                                                                                

Bos en Lommer/West 183                                       
Centrum/Oud West/Zuid/ Amstelveen 1401                                
Oost/Zuidoost 698                                            
Slotermeer/Geuzenveld 205                                
Noord 371                                                       

Osdorp 168 
                                                              

Volgens opgave van het Centraal Bureau telt afdeling Amsterdam en Omstreken  
per 31-12-2021 3026 leden                
 
Algemene activiteiten   
Zondag 3 januari 2021 vond er geen nieuwjaarsbijeenkomst plaats vanwege het coronavirus. 
 
Bustocht 

Ook de bustocht naar Zeeland die wij woensdag 12 mei 2021 wilden ging helaas ging niet door vanwege 
het coronavirus. 
 
Gezamenlijke middag 
Vanwege ziekte van de artiest Michel van Grinsven ging de bijeenkomst van donderdag 11 november 
2021 niet door. 

 
 

B en O 
Afgelopen jaar heb maar vier lessen kunnen geven. Door het coronavirus moesten wij helaas stoppen. 
Aantal bijeenkomsten 4 met 7 leden.    

 
 

Volksdansgroep Amstelveen 
Iedere  dinsdagavond werd er gevolksdanst in de gymzaal van de Rembrandtschool in de Mr. P.J.M. 
Aalberselaan 39 te Amstelveen. 

Aantal deelnemers per avond is normaal 21 deelnemers maar door corona is het gemiddeld per avond 16 
deelnemers.   
Volksdanweekend in natuurvriendenhuis Koos Vorrinkhuis is niet doorgegaan vanwege het coronavirus.  
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Jaarverslag 2020  Groep Oost    
Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021 
Voorzitter Henk Steeman 
Secretaris Nel Stel  

Penningmeester/tweede voorzitter Wim van der Velde 
Lid Riet Banis  
 
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 
Voorzitter Henk Steeman 
Secretaris Nel Stel  
Penningmeester/tweede voorzitter Wim van der Velde 

Lid Riet Banis  
 
Vergaderingen 
Het bestuur is niet bij elkaar gekomen. Wel onderling contact gehad. 

 
Algemene activiteiten 
Er zijn geen bijeenkomsten geweest. 

 

Jaarverslag 2021 Slotermeer/Geuzenveld  
 
Samenstelling Afdelingsbestuur per 1 januari 2021 
Voorzitter Henk Steeman  

Secretaris Wim van der Velde  
Penningmeester, tevens aanmeldingssecretaris Ton Bakker 
Notulist(e) Mieke Mastenbroek 
 
Samenstelling Afdelingsbestuur per 31 december 2021 
Voorzitter Henk Steeman  

Secretaris Wim van der Velde  
Penningmeester, tevens aanmeldingssecretaris Ton Bakker 
Notulist(e) Mieke Mastenbroek 
 
Beheercommissie van Het Honk. 
Voorzitter Vacant; 
Aanmeldingssecretaris Wim van der Velde 

Technische zaken  Henk Steeman  
 
Samenwerking met andere organisaties 
 
1. Lid van het Algemeen bestuur Eigenwijks 

Nivon is, in de persoon van Ton Bakker en Wim van der Velde, lid van het algemeen bestuur van 
Eigenwijks. 

2. ESAN 
ESAN en NIVON zijn samen de hoofdgebruikers van Het Honk. Om deze reden vragen  ESAN en 
NIVON gezamenlijk subsidie aan. 

3. Politie Amsterdam 
Politie Amsterdam, met de wijkagent hebben wij sinds het vertrek van Paul de Winter 1 maal 
contact gehad en deze melde dat hij nog eens langs zou komen maar daar is tot nu toe niets van 

gekomen erg jammer want zij luisteren naar de wensen, klachten en zorgen van de senioren en 
geven toelichting op ontwikkelingen in de buurt. De samenwerking was erg prettig. 

4. Gemeente Amsterdam (stadsdeel ambtenaren) 
De samenwerking met het Stadsdeel en met name met Wilma Fredrichs is geweldig. We zijn heel 
blij met de jaarlijkse voorbereidingsgesprekken over het werkplan en de subsidieaanvraag en met 
de ondersteuning tijdens het lopend jaar. Met elke vraag of knelpunt, aangaande de subsidie of 
anderszins, kunnen wij terecht. Ook krijgen we goede feedback op onze werkwijze en ons 

activiteitenaanbod. Ook met andere ambtenaren zoals de buurtregisseurs en de buurtmakelaar is 
een positieve en warme samenwerking. 

5. Vrijwilligerscentrale Amsterdam 
NIVON werkt met vrijwilligers, de Vrijwilligerscentrale Amsterdam ondersteunt ons waar dit nodig 
is.  
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Vrijwilligers 
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 zover mogelijk dit mogelijk was door het coronavirus.  
 

Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar 22 deelnemers 

 
Activiteiten: 
Het bestuur heeft besloten om de inkoop van drinken tijdens de bijeenkomsten gezamenlijk in te kopen, 
dit om bederf en verspilling tegen te gaan.  
Door deze beslissing hebben wij dus geen kosten per activiteit met betrekking tot drinken deze kosten 

staan onder barinkopen vermeld. Hapjes zoals koek en broodjes e.d. zijn wel op de betreffende 

activiteit geboekt. 
 
Creatief 
Deze activiteit is in 2021 in zijn geheel niet doorgegaan, een van de oorzaken was het coronavirus en 
ander was te weinig deelnemers. Met de organisatie van de activiteit creatief is besloten om deze te 
stoppen en niet meer te laten doorgaan in 2022. 

 
Culinair smullen 
Deze activiteit heeft plaats gevonden zaterdag 9 oktober 2021 er werd een heerlijke salade en soep 
gereserveerd. Er waren 8 deelnemers en zij vonden het een geslaagde bijeenkomst en voor herhaling 
vatbaar.     
 

Darts  
Elk tweede dinsdag in de maand spelen wij darts. Wij beginnen met een kopje koffie of 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 2 keer bij elkaar geweest met 6 deelnemers. Door het coronavirus konden aantal 
bijeenkomsten niet doorgaan. 

                           
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 worden door de deelnemers erg gewaardeerd.  
Er zijn 6 bijeenkomsten met 57 deelnemers geweest. Door de corona konden aantal bijeenkomsten niet 
doorgaan.                         
 

Klaverjassen 
Vrijdags om de veertien dagen spelen wij klaverjassen in competitieverband. Door het coronavirus zijn 
we pas in september begonnen. Door verscherpte coronamaatregelen  moesten we weer in december 

weer stoppen.     
Wij zijn 6 keer bijeengeweest met 80 deelnemers.  
 

Paasklaverjassen 
Deze activiteit is niet doorgegaan in verband met het coronavirus. 
 
Kerstklaverjassen  
Deze activiteit is ook niet doorgegaan vanwege het coronavirus. 
 
Koffieochtend  

Iedere 2e zondag van de maand houden wij een koffieochtend. Wij beginnen met een kopje koffie/thee 
en hierna hebben wij een inleider of draaien wij een dvd over een bepaald onderwerp die wij dan 
bespreken. 
Aantal bijeenkomsten 6 met 51 deelnemers. Door de corona konden aantal bijeenkomsten niet 
doorgaan. 

 
Mannen Activiteiten Groep   

Dit is een nieuwe activiteit, opgestart omdat er niets was voor mannen en het een vraag was uit 
subsidiegever  om dit te proberen 
 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst ging om de vraag wat gaan we doen en 
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wat is mogelijk. Er kwamen verschillende suggesties uit de groep. We hebben gezamenlijk besloten 

om één keer per twee weken bij elkaar te komen. Tot eind van het jaar gaan we verschillende films 
draaien en volgend jaar gaan wij het buitengebeuren starten.  De tweede bijeenkomst is er een dvd 
gedraaid van Bert Haanstra Glas en Fanfare. 
Aantal bijeenkomsten 2 met 14 deelnemers. Door corona konden aantal bijeenkomsten niet 
doorgaan.      
 

Soos 
Elke 4e zondag van de maand is er een soos. Per 1 juli heeft Martha Jansen de soos overgenomen. 
De soos bestaat uit koffie met wat erbij, een broodje en daarna diversen spelletjes met een hapje en 
drankje. Het zijn gezellige bijeenkomsten. Door ziekte of familiebezoek is de opkomst niet constant.    
Er zijn 6 bijeenkomsten geweest met 45 deelnemers. Door de corona konden aantal bijeenkomsten 
niet doorgaan.  
 

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

krijgt iedereen koffie/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. 
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met 28 deelnemers. Door de corona konden aantal bijeenkomsten 
niet doorgaan. 

 
 
Yoga 
Met een vaste groep hebben we dit jaar met mensen uit de buurt yoga gedaan om maandag- en 
donderdagavond. Omdat de groep verouderd hebben we besloten de yoga uit te breiden met ook 
stoelyoga.  

Yoga gaat over verbinding met alles op deze wereld. In het Honk verbinden we waar we kunnen.  
 
Op de donderdagavond (stoel) zijn er 19 bijeenkomsten geweest met 69 deelnemers. Op de 

maandagavond yogales zijn er 19 bijeenkomsten geweest met 114 deelnemers  en op de 
donderdagavond yogales zijn er 19 bijeenkomsten met 97 deelnemers.  
 
Cursus PC gebruik 

Deze activiteit wordt gegeven door ESAN, wij sluiten ons hierbij aan. 
De eerste cursus Windows basis is door 10 deelnemers (meer mocht niet i.v.m. corona) met veel 
enthousiasme gevolgd en er was vraag naar een vervolg cursus. 
De Windows vervolgcursus is gegeven en daar deden 7 deelnemers mee. Door het coronavirus 
konden de laatste 2 lessen niet doorgaan, deze worden gegeven in 2022.  
Windows basiscursus: 6 bijeenkomsten met totaal 60 deelnemers. 
Windows vervolgcursus: 6 bijeenkomsten met totaal 42 deelnemers. 

 
 
Cursus Tablet gebruik 
Deze activiteit is niet doorgegaan in verband met corona. Het is wel de bedoeling om deze cursus in 

2022 te geven. 
 

Vrijwilligers bijeenkomst 
Deze zou gegeven worden op zaterdagmiddag 11 december. Maar door het coronavirus moest het 
bestuur deze bijeenkomst afzeggen. Omdat wij toch veel waarde hechten aan onze vrijwilligers 
(zonder deze mensen geen vereniging) heeft het bestuur hen een verrassingspakket geven, welke 
zeer gewaardeerd werd. 
 

Nivon Amsterdam Osdorp-Slotervaart 
 
Bestuur. 
Helaas kreeg de samenstelling van het bestuur in 2021 een grote klap te verwerken, eind maart 
overleed ons lid/notulist Karoline Vermaak en eind augustus onze secretaris Tom Simonis.   
Een groot verlies  voor de nabestaanden en ook voor de afdeling Osdorp-Slotervaart. 

Een halvering van het bestuur, dat nu nog uit twee leden bestaat: 
Meeuwis Vermaak voorzitter en Joke Meijer penningmeester. 
Uitbreiding van het bestuur is dus dringend nodig. 
Met hulp van de groepsleiders proberen we de activiteiten draaiend te houden en gelukkig lukt dat. 
Omdat één van de bestuursleden voor de jaarvergadering in 2021 overleed en we ook geen fysieke 
jaarvergadering konden houden is er voor gekozen alleen een oproep voor uitbreiding te doen. 
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Helaas had dat geen resultaat, wel een aanbod om te helpen/ondersteunen. 

 
Corona. 
Ook dit jaar heeft corona met al zijn regels en beperkingen behoorlijk invloed gehad op onze 
activiteiten, maanden konden er geen activiteiten plaatsvinden, soms een paar weken wel en onder 
strikte voorwaarden o.a. met de 1.5 meter afstand.  Dat was echter  niet voor alle groepen mogelijk. 
In september zijn sommige groepen weer voorzichtig begonnen de deelnemers keken er naar uit, ze 

hadden duidelijk de activiteit en het contact gemist. 
 
Huisvesting. 
Ons onderkomen in station “de Wildeman” aan de Nieuwe Laan, bevalt goed, we hebben voldoende 
ruimte voor onze activiteiten en ook voldoende bergruimte. 
De locatie is goed bereikbaar ook met het openbaarvervoer en er is voldoende parkeermogelijkheid. 
Verder verloopt het contact met de andere gebruikers goed. 

 
Groepswerk 

Bij het kopje corona is al aangegeven dat we maar beperkt actief konden zijn. Het bestuur heeft in 
december voor een attentie gezorgd in de vorm van een kerststukje. 
Yvonne Leeman heeft haar werk als leidster van zowel de tekengroep als het speksteen snijden 
voortgezet. 
Emmy Davids heeft besloten geen leiding meer te geven aan het bloemschikken, haar leeftijd, 90 

jaar, en het coronavirus gaven hier de doorslag. Wij zullen t.z.t. nog afscheid van haar nemen en 
haar bedanken voor haar inzet van vele jaren. 
Dankzij de inzet van een aantal medewerkers/sters, konden de groepen functioneren. Zij verzorgen 
de organisatie, financiën en onderhielden contact tijdens de periode dat we door de corona 
gedwongen waren te stoppen. 
 

Dit zijn/waren onze medewerkers en hun groepen. 
Bloemschikken: Mary van Weelden 
Boekbinden: Karoline Vermaak, door haar overlijden is deze groep opgeheven . 

Handwerken: Joke meijer. 
Kantklossen: Meeuwis Vermaak 
Leesgroepen: Puck Witte, Suus van Doesburg, Thea Verboom 
Speksteen snijden: Riki Simonis       

Swing/sweet/jazz: Ook deze groep is door het overlijden van Tom Simonis opgeheven. 
Videogroep: Meeuwis Vermaak                           
Tekenen/schilderen: Ton Limonard 
Stadswandelingen: Meeuwis Vermaak 
 
Publiciteit 
Zowel in de “Toorts” als in de “Nivormatie”, het blad van de afdeling Amsterdam van het Nivon 

werden onze activiteiten vermeld. 
Verder door middel van de nieuwsbrief en flyers in  “ de Wildeman” 
 
Kascontrolecommissie. 

Er hebben zich vorig jaar twee nieuwe kandidaten gemeld, de commissie bestaat nu uit: 
Riki Simonis, J.Visscher en C.H.Rikers 

 
Vergaderingen. 
Eénmaal per twee maanden is er een vergadering/ bijéénkomst met alle gebruikers van de 
Wildeman. 
 
Tenslotte. 
Het jaar was voor Nivon-Osdorp-Slotervaart een verdrietig en moeilijk jaar door het overlijden van 

de twee bestuursleden en de coronaregels. Het bestuur zoekt nu dringend naar versterking. De 
groepsleiders en docent doen hun werk voortreffelijk en mede dankzij hun inzet zijn de deelnemers 
tevreden en blijven ze ons trouw. We hopen door onze plek in “ de Wildeman”, dat er een positieve 
wisselwerking zal ontstaan met de andere gebruikers. 


