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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Deze keer een kort voorwoord mijnerzijds. 

Wij hebben een bomvol nummer, dus ik wil vol-

staan met u te wijzen op de komende Algemene 

Ledenvergadering van 24 november. 

Een belangrijke vergadering, want door het aan-

staande vertrek van Hannie Walet als penning-

meester moet in deze vacature worden voorzien 

om het voortbestaan van onze vereniging te ga-

randeren. Tijdens de vergadering willen wij hier 

nogmaals aandacht voor vragen. Zonder een 

goede financiële onderbouwing, kunnen wij onze 

activiteiten niet op een verantwoorde manier uit-

voeren. Daarnaast staat de benoeming van Nel 

Hoekstra als algemeen bestuurslid op de agen-

da en is de hoogte van de contributie voor 2023 

onderwerp van gesprek.  

Ik hoop u tijdens deze bijeenkomst te mogen 

begroeten.  

 

Belangrijk is ook u te wijzen op de uitnodiging 

voor de Kerstlunch die wij samen met de PCOB 

op dinsdag 13 december organiseren. U leest er 

over op pagina 3 van dit Nieuws. 

 

Ik wens u weer veel leesplezier. 

 

Hartelijke groet, 

Nico de Vries 

Agenda 

 

Di 1 nov. Inleverdatum kopij 

Wo 2 nov. Handwerkclub 

Do 3 nov. Klassieke muziekochtend 

Ma  7 nov. SeniorenCafé Bussum 

Di 8 nov. SeniorenCafé Huizen 

Ma 14 nov. SeniorenCafé Bussum 

Wo 16 nov. Handwerkclub 

Do 17 nov. Kunstochtend 

Za 19 nov. Samen lunchen Bussum 

Ma 21 nov. SeniorenCafé Bussum 

Di 22 nov. SeniorenCafé Huizen 

Do 24 nov. Algemene ledenvergadering 

Ma 28 nov. SeniorenCafé Bussum 

Wo 30 nov. Handwerkclub 

Do  1 dec. Filosofieochtend 

 

Plekje vrij in de agenda 

 

Do 8 dec. Klassieke muziekochtend 

Di 13 dec. Kerstlunch 

Do  15 dec. Kunstochtend 

Do 22 dec. Filosofieochtend 

 

Nieuwe leden 
 

Mw. M.E. (Marie) Gaastra-Koopal, Bussum 

Mw. W. (Wil) Harmsen, Hilversum 

 

Stemmachtiging 

Ondergetekende: 

 

Naam:………………………………….... 

Adres:………….………………………...., Postcode en Woonplaats:……………………………………. 

 

geeft hierbij volmacht aan: 

 

Naam:…………………………………..... 

Adres:……………………………………., Postcode en Woonplaats:……………………………………. 

om namens hem/haar een stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering van de ASGM op  

24 november 2022. 

Handtekening :      Handtekening gemachtigde:  
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Algemene Ledenvergadering op 

24 november 2022 
 

Op donderdag 24 november houden wij weer 

een ledenvergadering en wel van 10.30 uur tot 

12.30 uur.  

Inloop vanaf 10.00 uur. 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 

    24 februari 2022 * 

4. Vacature functie penningmeester/mogelijke  

    consequentie(s) 

5. Begroting 2023 

6. Vaststellen contributie 2023 

7. Voorstellen en benoemen Nel Hoekstra  

    als Algemeen Bestuurslid 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

*  De notulen van de ALV van 24 februari 2022 

   vindt u op pagina 8, 9 en 10 van dit blad. 

 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw stem 

uitbrengen via een stemmachtiging (zie pagina 2 

van dit blad). 

Een lid kan maximaal 2 andere leden vertegen-

woordigen. 

Neemt u deze uitgave van het Nieuws mee? 

  

Wij rekenen op uw komst. 

 

Het bestuur 

 

 

 

Kerstlunch op dinsdag 13 december 
2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer drie jaar geleden dat wij een Kerst-

bijeenkomst hielden. De coronapandemie maak-

te dit in 2020 en 2021 onmogelijk. Gelukkig is het 

dit jaar weer zover. Samen met de Protestant 

Christelijke Ouderenbond, afdeling Naarden, 

Bussum en Hilversumse Meent organiseert de 

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren op 

dinsdag 13 december aanstaande een gezamen-

lijke Kerstlunch. 

Deze wordt gehouden in de Wilhelminakerk aan 

het Wilhelminaplantsoen in Bussum. 

De lunch begint om 12.00 uur en duurt tot 14.00 

uur. Inloop vanaf 11.30 uur. 

In verband met de voorbereiding van deze Kerst-

lunch is het noodzakelijk dat u zich van tevoren 

aanmeldt. Wij verzoeken u voor 6 december aan-

staande uw deelname kenbaar te maken bij  

Rita Kemink,  035-8889462 

 

Aanvullende extra energietoeslag 
 

Enkele edities geleden maakten wij u attent op 

de, door de overheid beschikbaar gestelde, aan-

vullende energietoeslag van ca. € 800,00. 

Inmiddels is besloten de toeslag met € 500,00 te 

verhogen tot € 1.300,00. 

De inkomensnormen hiervoor worden echter per 

gemeente vastgesteld. 

De gemeente Gooise Meren heeft besloten de 

inkomensgrens voor deze toeslag vast te stellen 

op 130% van het sociaal minimum. Dit was eerst 

120%. Het maakt daarbij niet uit of dit een inko-

men is uit een uitkering, werk of pensioen. 

Als u een inkomen hebt tot 130% van de bij-

standsnorm kunt u tot en met 30 april 2023 de 

energietoeslag aanvragen. 

Iedereen die al een uitkering van € 800,00 heeft 

ontvangen krijgt automatisch de aanvullende uit-

kering van € 500,00. 

Voor de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en 

Laren geldt echter een inkomensgrens van 

120%. De aanvraag in deze gemeenten moet 

ingediend zijn op uiterlijk 31 december 2022. 
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Handwerkclub 

 

Beste Leden,  

Hier weer een bericht van onze handwerkclub. 

Wanneer ik dit stukje schrijf voor november zit ik 

op het balkon en is het 28 graden. Ik kijk terug 

naar de maand augustus, het was erg warm en 

hierdoor had een aantal van onze leden afge-

zegd. Jammer; het is voor sommigen toch even 

een verzetje en gezelligheid. Maar ondanks dat, 

ging een aantal enthousiaste dames toch door 

en is er weer mooi werk tot stand gekomen. Een 

trouwe handwerkster van onze club heeft even 

een pauze ingelast. Hopelijk zien wij haar weer 

in het nieuwe jaar. 

De data voor de maand november zijn: 2, 16 en 

30 november; deze maand weer drie keer een 

bijeenkomst. 

Ik heb ook een vervelend bericht:  

To Koense is eind augustus overleden. To kwam 

bij ons op de club in oktober 2019. Zij zat altijd 

stilletjes te breien en keek af en toe over haar bril 

heen als zij iets meende te horen. Zij kon heerlijk 

genieten van het ijsje dat zij kocht bij de gast-

vrouw. Zij blijft in mijn gedachten als een lieve, 

rustige vrouw. 

Met vriendelijk handwerkgroeten uit Bussum.  

 

Rita Beun-Kroonenburg, 

 035-6940538 of  06-46547533,  

 rita@beun.net 

 

 

Door ons gebreide kinder-

truien bestemd voor kans-

arme kinderen. 

 

 

 

 

 

Klassieke Muziekochtend door Claire 

Verlinden op 3 november 2022 

John Williams, filmcomponist 

 

Op onze muziek-

ochtend gaan wij 

het deze keer 

hebben over 

filmmuziek. U 

zult misschien 

wel opgemerkt 

hebben dat con-

certseries steeds 

vaker filmmuziek 

in hun program-

ma hebben. Ko-

mend seizoen heeft het Concertgebouw van Am-

sterdam zelfs een hele serie over de filmmuziek 

van Williams geprogrammeerd. En dat doen ze 

natuurlijk niet voor niets. Jonge mensen groeien 

meer op met filmmuziek dan met de oude klas-

siekers. Maar je kunt ook constateren, dat film-

muziek zich een volwaardige plaats in het reper-

toire heeft veroverd.  

Sommige mensen beweren, dat filmcomponisten 

wel veel thema’s uit klassieke muziek (her-)

gebruiken. Maar dat is ook wel logisch, want er 

zijn zoveel melodieën die ons meteen in een be-

paalde stemming brengen, dat het gek zou zijn 

als filmcomponisten daar niet door beïnvloed  

waren. 

Wie is nu John Williams? Hij staat aan de top 

van muziekprijzenlijsten met Oscars,  

Grammy Awards en nominaties. Zo gauw je de 

begintune van Star Wars hoort, weet je al in welk 

soort film je zit. Twee tonen en je zit in de drei-

ging van de haai die voor de kust zwemt. En 

hoor je een instrument dat je niet herkent, dan is 

het vast de celesta, een piano met metalen 

plaatjes en dan komt Hedwig, de uil uit Harry 

Potter, aanvliegen. En boven aan de jaarlijkse 

filmtop zit de ontroerende vioolmelodie uit 

Schindler’s List. 

Verder is hij dit jaar 90 geworden, een kroonjaar. 

Tijd om kennis te maken. 

 

Uitzicht 
 

Doe geen moeite het uitzicht te bekijken, 

ik heb het al gecomponeerd. 

 

Gustav Mahler (Oostenrijks componist, 

1860-1911) 
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SeniorenCafé Bussum 

 

Het jaar 2022 nadert het einde. Sinterklaas is 

alweer onderweg naar ons land. Zoals wij weten 

is het verhaal gebaseerd op de bisschop van 

Myra. Hij leefde in de derde eeuw na Christus in 

Lycië, gelegen in Klein-Azië. 

De verering 

van Sint 

Nicolaas is 

al begon-

nen na zijn 

dood, er zijn 

honderden 

kerken, ka-

thedralen en Basilieken naar hem vernoemd. 

Er zijn weinig verhalen over Sint Nicolaas be-

kend. Het bekendste verhaal gaat over een ar-

me man met drie dochters, die dankzij de giften 

van Sint Nicolaas kunnen trouwen en daarom 

niet tot prostitutie vervallen. Hij gooide de giften 

door het open raam. Daar komen waarschijnlijk 

het strooigoed en de chocolademunten  

vandaan.  

Het Sinterklaasfeest zoals wij dat kennen, ont-

stond in de middeleeuwen. Het feest was een 

gelegenheid om de armen te helpen, door geld 

in hun schoenen te stoppen (dat evalueerde tot 

het stoppen van cadeautjes in kinderschoenen). 

Maar het was ook een wild feest, zoals carnaval, 

dat vaak leidde tot verkleedpartijen maar ook tot 

massale openbare dronkenschap. 

Zo bont maken wij het in ons SeniorenCafé niet, 

al kan het er reuze gezellig zijn. 

Wilt u dit ook eens ervaren, kom dan op maan-

dagmorgen van 10.30 uur tot circa 12.00 uur 

naar ons vaste adres Beetje Bijzonder aan het 

Julianaplein 90 in Bussum. 

 

 

 

Nog heer-

lijk in het 

najaars-

zonnetje.  

 

 

 

 

Tot ziens! 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 

SeniorenCafé Huizen 

 

Ingegeven door mijn verhaal van vorige maand 

over het Wapen van Huizen en het melkmeisje, 

ben ik mij wat verder in de historie van Huizen 

gaan verdiepen.  

Ik had er natuurlijk al eens iets over gehoord, 

maar wist u dat er in Huizen een hechte Moluk-

se gemeenschap heeft bestaan en eigenlijk nog 

bestaat? 

Toen in 1950 de manschappen van de KNIL, 

waartoe veel Zuid-Molukkers behoorden, met 

hun gezinnen naar Nederland werden overge-

bracht, werd een deel van hen gehuisvest in het 

voormalige Duitse kamp ‘Almere’, in het zuiden 

van de gemeente Huizen in de buurt van de 

Sijsjesberg. Toen duidelijk werd dat deze bewo-

ners niet terug zouden kunnen keren, werd in 

overleg met hen (vertegenwoordigd in Maluku 

Huizen) huisvesting gezocht binnen de bebouw-

de kom van de gemeente. Hierdoor ontstond in 

eerste instantie een ‘Molukse wijk’, maar de 

tweede en derde generatie raakte volledig inge-

burgerd en woonde vervolgens verspreid over 

heel Huizen. In de jaren 70 is het kamp afgebro-

ken en teruggegeven aan de natuur. Er staat 

nog wel een gedenkteken vanuit de Molukse 

gemeenschap. 

De Nederlands-Molukse muziekgroep Massada 

kent haar oorsprong in Huizen. Deze band 

scoorde in de jaren ’70 en ’80 veel hits en treedt 

zelfs nog regelmatig op. U heeft vast wel eens 

van hen gehoord. Prachtige muziek, vind ik. 

Maar ja, helaas zult u het zonder hen moeten 

doen tijdens ons SeniorenCafé en ik wil het u 

niet aandoen om een deuntje voor u te zingen. 

Neemt niet weg, dat u natuurlijk van harte wel-

kom bent; het is altijd gezellig. 

 

Een 

plaatje 

van een 

van de 

laatste 

keren dat 

wij buiten 

zaten. 

 

 

Ik zie u graag op de dinsdagen 8 en 22 novem-

ber. Natuurlijk bij het Wapen van Huizen. 

Wij zijn er vanaf 10.30 uur. Komt u ook? 

Met vriendelijke groet, 

Ties Walet,  035-5258205 
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Kunstochtend op 17 november 2022  
door Wim Dooge 
Mondriaan 

 

Op 7 maart jl. was het 150 jaar geleden dat Piet 

Mondriaan in Amersfoort werd geboren. Hij wordt 

gezien als de grootste Nederlandse kunstschilder 

uit de 20e eeuw. Aanvankelijk begon hij als schil-

der van landschappen, maar de kennismaking 

met het kubisme in het werk van Picasso en Bra-

que, veranderde hem voorgoed. Vanaf 1919/20 

liet Mondriaan steeds meer verwijzingen naar de 

werkelijkheid los; met zijn nieuwe en vernieuwen-

de beeldtaal wilde Mondriaan het universele 

weergeven dat volgens hem achter de wereld 

der verschijnselen schuil gaat. Uiteindelijk resul-

teerde Mondriaans opvattingen over kunst in een 

abstracte vorm van schilderkunst die uniek was 

voor zijn tijd. Maar voordat hij zijn unieke signa-

tuur ontdekte, 

maakte de kun-

stenaar tijdens 

zijn carrière 

drastische stijl-

ontwikkelingen 

door. Wim 

Dooge zal deze 

ontwikkelingen 

in zijn stijl, aan 

de hand van 

vele voorbeel-

den van zijn 

werk, met u bespreken. Welke enorme invloed 

Mondriaan heeft gehad, is moeilijk te overschat-

ten. De geometrische manier van weergeven is 

er een die vandaag de dag overal is terug te 

zien.  

 

Pimpelmees 
 

Een pimpelmees sprak: 

“Pimpelen doet mensen 

vaak versimpelen,  

hetgeen, als ik mij niet 

vergis, 

des mensen geest on-

waardig is. 

 

Bij pimpelmezen echter hoort 

het pimpelen tot het behoud der soort. 

Wij zouden zonder bier of wijn 

gewoon maar simpel mezen zijn…” 

 

Alexander Pola 

 

Samen lunchen Bussum 

 

Lieve leden, 

Leergierig zijn wij nog steeds, al zijn wij niet piep-

jong meer. Er staat altijd boven dit artikel  

‘lunchen”, maar wat zegt dat ons allemaal? De 

lunch of het middagmaal ziet er inmiddels heel 

anders uit dan in het verleden.  

In Nederland en België was tot een groot deel 

van de 20e eeuw de warme hoofdmaaltijd vaak 

rond het middaguur. Het vaak lichamelijk zware 

agrarische werk maakte een goede volledige 

maaltijd noodzakelijk. Na de afschaffing van het 

Arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen (kent u 

het nog?) eind jaren 50 van de vorige eeuw, ver-

schoof het warme eten naar de avonduren. 

In de 21e eeuw is de koude lunch gebruikelijker. 

In ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en dien-

stencentra wordt veelal ’s middags nog warm 

gegeten. Ook in Duitsland wordt nog vaak 

‘Mittagessen’, een warme hoofdmaaltijd, gege-

ten. Dit met de gedachte dat men in de middag 

nog flink wat energie nodig heeft. ’s Avonds 

wordt dan een broodmaaltijd, ‘Abendbrot’. gege-

ten. Ook in Frankrijk gebruikt men rond het mid-

daguur een warme maaltijd, dat dan ‘diner’ wordt 

genoemd. 

U merkt, wij zijn als Nederlanders toch wat afwij-

kend in ons eetpatroon. 

Op onze leeftijd 

gebruiken wij na-

tuurlijk minder 

energie; reden 

waarom tijdens de 

lunches, die bij 

Beetje Bijzonder 

qua omvang nogal 

aan de forse kant 

zijn, gevraagd wordt om een halve portie of een 

sneetje minder. En dat kan daar allemaal.  

Wilt u ook eens met ons lunchen?  

Dat doen wij weer op zaterdag 19 november van-

af 12.30 uur. Zoals altijd in Lunchroom Beetje 

Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

 

U kunt zich aanmelden tot 17 november. Dit kan 

bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411  

Lidemey heeft een antwoordapparaat. Bij Ditte 

kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. 

Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. 

weten. 

Bij voorkeur per pin betalen. 
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Filosofieochtend door Wim Dooge op 1 

december 2022 

Montaigne 

 

Wat weet ik? Die 

vraag was het 

motto van de 

Franse humanist 

Michel de Mon-

taigne (Bordeaux, 

28 februari 1533 

Château de Mon-

taigne, Périgord, 

13 september 

1592). Vermoe-

delijk stellen wij 

die vraag alle-

maal met een ze-

kere regelmaat: wat weet ik, welke informatie 

heb ik tot mijn beschikking, wat is mij bekend? 

Bij Montaigne was het ook een uiting van scep-

sis. Hij was doordrongen van de betrekkelijkheid 

en veranderlijkheid van onze kennis en overtui-

gingen, maakte zich vrolijk om disputen waarin 

gestreden werd om ‘de waarheid’. Hij had niet 

veel op met gelovige intellectuelen en geestelij-

ken die vanuit voorgegeven kaders over de wer-

kelijkheid nadachten. Montaigne wilde zèlf den-

ken en ‘de mens’ had (ook door zijn politieke en 

juridische werkzaamheden) zijn grote interesse. 

Omdat hij in de literatuur daarover weinig be-

trouwbaars tegenkwam, is hij zichzelf zo eerlijk 

mogelijk gaan onderzoeken. Wat weet ik werd 

dus ook: wat weet ik van mijzelf en via mijzelf, 

over mens-zijn?  

Hij schreef daartoe een enorme hoeveelheid op-

stellen die na zijn dood zijn uitgegeven als 

‘Essays’: prachtige teksten met veel diepgang. 

Montaigne schreef over zijn gedrag in normale 

menselijke omstandigheden. Dat maakt zijn 

“Essays” zo interessant: zijn waarnemingen la-

ten iets zien van het leven van ruim vier eeuwen 

terug en tegelijkertijd herkennen wij van alles 

over onszelf, mensen-van-nú.  

 

Website 

www.seniorenvereniginggooisemeren.nl
Op de website vindt u eventueel aanvullende  

informatie die voor u interessant kan zijn. Door 

het aanklikken van de advertenties, komt u auto-

matisch op de website van de adverteerders. 

 

 

 

 

Vriendschapskaarsje gaat langzaam uit 
 

Je wordt ouder en de interesse wordt minder. De 

rek gaat er uit. Vrienden komen dan minder en 

zo blijft er niet veel meer over voor je; de deur 

laat je op een kier staan, maar deze waait dan 

op een gegeven moment dicht. Dan is er de 

dagopvang voor twee keer in de week en na een 

poos drie keer in de week. Erg gezellig, allemaal 

mensen om je heen met soortgelijke problemen. 

Als je dan na een tijdje niet meer thuis kunt wo-

nen, gaat de deur van het verpleeghuis open 

voor je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er worden leuke dingen gedaan die je vaak ook 

al in de dagopvang deed. Maar waar blijven de 

vrienden die je vroeger had? Ben je uit het 

zicht? Is er geen gespreksstof meer? Zijn deze 

vrienden er sowieso nog wel? 

Daarom zijn er vrijwilligers in het verpleeghuis 

die je leven kunnen veraangenamen. 

Dus als er onder ons mensen zijn met een groot 

hart: dit is heel mooi werk! 

 

Nel Hoekstra 

 

Goede daad 
 

Een goede daad verrichten is makkelijk, de ge-

woonte om dat altijd te doen niet. 

 

Aristoteles, Grieks filosoof (383-322 v.Chr.) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1533
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montaigne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montaigne
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigord
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1592
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Concept notulen Algemene Ledenverga-

dering ASGM van 24 februari 2022 

 

Opening 

Nico opent de vergadering en heet een ieder na- 

mens het bestuur welkom. Het is de 2e ALV in 

een halfjaar tijd. 

 

Mededelingen 

Namens het bestuur zijn aanwezig: 

Hannie Walet - penningmeester 

Rita Kemink - secretaris 

Nico de Vries - voorzitter 

Er zijn 22 aanwezigen, 3 machtigingen afgege- 

ven en geen afmeldingen. 

 

Nico geeft een uitleg waarom Paul van Vliet niet 

aanwezig is. Nadat hij de jaarrekening van 2021 

heeft afgerond, heeft hij te kennen gegeven zijn 

werkzaamheden voor de ASGM met onmiddellij- 

ke ingang te willen beëindigen en daarom 

dus nu niet aanwezig is. Wij zijn Paul veel dank 

verschuldigd. Hij heeft in 2016 samen met  

Hannie en Chris Beun de ASGM opgericht. 

Nico bedankt Paul voor zijn inzet voor de  

vereniging. 

 

De vergadering wordt opgenomen. Wanneer u 

een op- of aanmerking heeft, noem dan even uw  

naam. 

 

Door het vertrek van Paul heeft er een bestuurs- 

wijziging plaatsgevonden. Hannie heeft de taak  

van penningmeester op zich genomen en Rita 

die van secretaris. 

Inmiddels is na enkele hobbels alles geregeld  

met de Rabobank en de Kamer van Koophan- 

del. 

Nico zal, wanneer dit nodig is, (betalingen boven  

de € 1.000,00) de 2
e
 handtekening plaatsen. 

 

Met ingang van 1 maart 2022 zal Lucie Wilmer  

de ledenadministratie overdragen aan Rita; Lucie 

zal nog wel als reserve aanblijven. Dit is in goed  

onderling overleg besloten. 

Als dank krijgt Lucie een mooie bos bloemen  

overhandigd. 

 

Notulen ALV d.d. 30 september 2021 

Er zijn geen op– of aanmerkingen. 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan  

Erica Cohen. 

 

 

 

Jaarverslag ASGM 2021 

Helaas ook dit jaar hadden wij te maken met de  

pandemie. 

De handwerkclub heeft het minst last gehad  

van de pandemie; dankzij de inzet van Rita Beun  

kon deze gewoon doorgaan. 

Onze bezorgers zagen het rondbrengen van het  

ASGM Nieuws als een “verzetje” in deze rare en 

moeilijke tijd. 

Gelukkig hebben wij van 8-11 t/m 12-11 een ge- 

zellige vakantie naar Ootmarsum kunnen laten  

plaatsvinden. 

Compliment aan alle vrijwilligers. 

 

Eind 2021 hadden wij 244 leden. 

Er waren 20 opzeggingen (overlijden/verhuizing) 

en 19 nieuwe aanmeldingen. 

Wij zijn begonnen met maandelijks 100 exempla- 

ren van het ASGM Nieuws extra te bestellen en 

deze te verspreiden op plekken waar oudere  

mensen wonen. 

Wij zijn begonnen in Huizen. Vervolgens zullen  

wij deze in Bussum en Naarden verspreiden. 

Inmiddels hebben wij er al 6 nieuwe leden bij en 

ook meer respons op het SeniorenCafé in Hui- 

zen. 

Afgesproken wordt, dat 54 exemplaren van het  

ASGM Nieuws van de maand april naar Annie  

Bakker zullen gaan, zodat zij deze bij haar in  

Weesp kan verspreiden. 

Wij zullen dan zorgen dat er een flyer van de  

vakantie is bijgevoegd. 

De extra exemplaren kosten ongeveer € 12,00  

meer. 

 

Hannie doet een oproep: als u locaties weet  

waar 50+ personen wonen, laat het ons dan we- 

ten. Tijdens de vergadering wordt de Veste en  

De Schans genoemd. 

 

Chris Beun doet het voorstel om in de plaatselij- 

ke huis aan huisbladen een artikel of adverten- 

tie te plaatsen. Misschien naar aanleiding van  

ons lustrum de burgemeester uit te nodigen.  

Dit geeft altijd publiciteit. 

 

Annie Bakker vraagt of er recentelijk nog contact  

is geweest met de PCOB. 

Nico legt uit, dat er contact is met Piet Kuijper.  

Afgesproken is met de PCOB eind 2022 geza- 

menlijk een kerstbijeenkomst te organiseren. 

KBO ziet hiervan af, omdat de kosten te hoog  

worden. 
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Er komt in september een gezamenlijke  

voorlichtingsbijeenkomst. 

Ook streven wij naar een overleg met de KBO/ 

PCOB. 

 

Er zijn geen op– of aanmerkingen. 

Dank aan Nico voor het samenstellen. 

 

Financieel jaarverslag 2021  

(samengesteld door Paul van Vliet) Nico zal dit  

verslag doornemen. 

Het batig saldo geeft een vertekend beeld, daar  

er weinig is georganiseerd en het sponsorgeld  

van de Rabobank hierin zit. Dit jaar zal het saldo  

waarschijnlijk lager uitvallen. 

 

Er zijn geen langlopende verplichtingen. 

Er is geen jaarcontract m.b.t. de Palmpit.  

De kosten van de Palmpit zijn budgetneutraal; 

deze worden opgebracht door de gebruikers. 

 

De huur van het Ravelijn wordt per keer betaald: 

nu nog € 40,00 en met ingang van het volgend  

seizoen € 50,00 per dagdeel. 

De vrees bestond dat de dagbesteding van  

King Arthur (die op vrijdag het Ravelijn huurt)  

ook de donderdag zou willen, maar gelukkig is  

dit niet het geval. 

Wij kunnen volgend seizoen voor onze kunst-/ 

muziekochtend gewoon gebruik maken van het  

Ravelijn. 

De kunst– en muziekochtenden zijn op dit mo- 

ment verlieslatend. 

Het aantal deelnemers is teruggelopen; hier zijn  

verschillende redenen voor. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de entreeprij- 

zen met € 1,00 te verhogen naar respectievelijk  

€ 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet leden. 

Dit met ingang van het seizoen 2022/2023. 

 

Nico loopt even door de Baten en Lasten. Onze  

grootste opbrengst is de contributie, evenals het  

stukje sponsoring van de Rabobank en de ad- 

vertenties. Deze zullen dit jaar minder worden,  

daar door de pandemie de middenstanders op  

de uitgaven dienen te letten. 

Nico doet het verzoek om eens te kijken en te  

vragen bij de middenstand of zij interesse heb- 

ben om een advertentie te plaatsen. Mocht u  

iemand weten laat dit dan aan Nico weten. Hij is  

bereid een gesprek met hen aan te gaan.  

De kleine advertentie kost € 140,00 en de grote  

€ 240,00, dit voor 10 keer per kaar. 

Nel Hoekstra stelt voor één en ander op papier  

te zetten, zodat de middenstand nog eens terug  

kan kijken. En misschien ook een ASGM Nieuws  

aan te bieden, zodat ze fysiek kunnen zien hoe  

het blad er uit ziet. De advertenties verschijnen  

ook op de website met een link naar hun eigen  

website. Suggesties worden gedaan om eens te  

informeren bij de opticien, groenteman, viswin- 

kel, gehoortoestellenwinkel. 

 

Kijkend naar de lasten van onze vereniging zijn  

de grootste posten de drukkosten van het ASGM  

Nieuws en de afdracht aan FASv. (Federatie van 

 Algemene Seniorenverenigingen). Dit is € 3,50  

per lid. Hiervoor krijgen wij belangenbehartiging  

door Fasv en de Koepel. Ook maken wij gebruik  

van de ledenadministratie van Fasv. 

Fasv zorgt ook voor de collectiviteitskorting van  

de ziektekostenverzekering. 

 

Door de pandemie hebben wij alle leden een  

paasgroet gebracht en omdat de vrijwilligers- 

lunch niet doorging, hebben wij hen laten genie- 

ten van een doosje bonbons of een wikkelkoek. 

 

Voorstel van het bestuur is het batig saldo toe  

te voegen aan de algemene reserve. 

Unaniem wordt hiermee akkoord gegaan. 

 

Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit Erica Cohen en  

Chris Beun met als reserve Truus Vos. 

De commissie heeft op 27 januari 2022 de kas  

gecontroleerd. Zij hebben niet de begin- en eind- 

saldi gezien. 

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. 

Zij verlenen decharge aan de penningmeester  

(Paul van Vliet) en adviseren de ALV decharge  

te verlenen aan het bestuur. 

Er wordt decharge verleend aan het bestuur. 

Het verslag wordt aan Hannie overhandigd. 

 

Vervolgens neemt Hannie het woord; zij laat de  

ALV weten dat de overhandigde stukken niet  

compleet zijn. 

Financieel gezien klopt alles. Er is geen dag- 

boek, (bankboek) ed. bijgesloten. 

Alles zat in een doos, zonder enige uitleg of  

overdracht. Dit betekende o.a., dat Nico en  

Hannie enige tijd bezig zijn geweest om uit te  

zoeken, hoe de contributie moest worden geïn- 

casseerd. 

Lucie en Hannie zijn lang bezig geweest om de  

machtigingsformulieren van de leden op orde te  

krijgen; deze zaten los in de doos. 
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Nico deelt mee dat op de balans een post voor- 

uit ontvangen busvakantie staat, maar dit dient  

reserve busvakantie te zijn. Deze is ontstaan 

door annulering van leden en geen afdracht aan  

het hotel of dergelijke instanties. Dit komt in de 

toekomst ten goede aan de busvakanties. 

 

Benoeming kascommissie 2022 

Erica Cohen heeft te kennen gegeven geen zit- 

ting meer te willen nemen. 

Chris Beun gaat nog 1 jaar door, samen met  

Truus Vos en als reserve meldt zich aan Diny  

Bakker. 

 

Rondvraag 

Rita Beun vraagt of het ASGM Nieuws op voor- 

deliger papier gedrukt kan worden; dit om kos- 

ten te besparen. 

Hannie legt uit dat in het verleden de nieuws- 

brief zwart/wit geniet was (ANBO). Deze was  

duurder dan onze hedendaagse nieuwsbrief. 

 

Nico merkt op, dat het aantal aanmeldingen  

voor de busdagtochten afneemt. 

Bijvoorbeeld voor Elburg waren er maar 14;  

minimaal dienen het er 30 te zijn. 

Heeft u enig idee hoe dit komt? De pandemie  

speelt een belangrijke rol. 

 

Rita Beun vindt dat Hannie en Nico genoeg  

werk verrichten om mooie dagtochten aan te  

bieden. 

 

De spoeling wordt natuurlijk steeds dunner,  

daar wij al vele gelegenheden hebben bezocht. 

 

De komende twee dagtochten is er een kortere  

aanmeldperiode dan gebruikelijk. Dit zijn: 

 1 juni Ouwehandsdierenpark 

 19 juli Boottocht Oudenbosch/ bezoek  

 Basiliek. 

 

Piet Schaddelee stelt voor eens via het ASGM  

Nieuws te informeren naar de interesse. 

 

Lidemey Visser vraagt of er iemand een rolstoel  

in de berging heeft staan die niet gebruikt wordt  

en deze ter beschikking van ASGM te stellen  

zodat wij deze kunnen gebruiken bij de busdag- 

tochten of -vakanties. 

Nu lenen wij er één voor de vakanties. Er dient  

wel altijd iemand te zijn die de rolstoel wil/kan  

duwen. Wij zullen ook eens kijken bij de kring- 

loopwinkel. 

Misschien een oproep in het ASGM Nieuws! 

Annie Bakker vraagt naar de enquête van de  

busvakantie naar Ootmarsum. Wordt deze ge- 

publiceerd? 

Hannie geeft aan, dat dit nooit gedaan wordt.  

Iedereen was heel tevreden; de foto’s staan op  

de website. 

 

Hannie geeft uitleg over de aankomende bus- 

vakantie van 11 t/m 17 september 2022 naar  

Stadtkyll in Duitsland. 

Het is een all inclusive reis; dit betekent dat alle  

drankjes van 17.00 uur tot 23.00 uur zijn inbe- 

grepen. 

Inbegrepen zijn ook alle excursiesen het  

Afscheidsdiner. Er is ook geen  éénpersoons- 

kamertoeslag. 

 

Sluiting 

Nico sluit de vergadering en dankt een ieder  

voor zijn aanwezigheid en inbreng. 

 

Rijbewijskeuringen  
 

De leeftijd van de 

verplichte rijbe-

wijskeuring is ver-

hoogd naar 75 

jaar. Dan kunt u 

uw rijbewijs alleen 

nog maar verlen-

gen (max. 5 jaar) 

na een verplichte 

keuring door een arts.  

U moet een ‘Gezondheidsverklaring’ invullen.  

(Eigen verklaring 75+). Deze is verkrijgbaar bij 

uw gemeente of op Mijn CBR. 

Deze keuring wordt tegen een gereduceerd 

tarief uitgevoerd door: 

Prima Porta Huisartsen 

Dr. K. Siderakis,  035-6942282, € 35,00 

Koningin Wilhelminalaan 7, Naarden. 

Dr. Crijns,  06-23055689. € 50,00 

1e dinsdag van de maand  

Wilhelminaplantsoen 18, Bussum. 

(bibliotheek 1e verdieping of praktijk in Drieber-

gen). 

Gooise Huisartsen  035-5253425, € 35,00 

Lindenlaan 46, Huizen. 

 

Verbeelding 

 

Logica brengt je van A naar B, verbeelding 

brengt je overal. 

 

Albert Einstein, natuurkundige (1879-1955) 
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM) 

 

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren; 

 

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters………………………………………….Voornaam………………………………………….. 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Adres/huisnummer........……………………………………………………………………… 

Postcode……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats…………………………………………………………………………………..... 

Geboortedatum………………………………………………………………………………... 

Telefoon en/of mobiel nr.……………………………………………………………………… 

E-mailadres…………………………………………………………………………………….. 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. 

 

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2e persoon woonachtig op hetzelfde adres 

bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2e persoon op hetzelfde 

adres betaalt dan € 10,00. 

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren 

van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1
e
 maand van het kalenderjaar. 

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.......................................................................... 

 

Privacy Policy  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan 

ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw 

adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-

publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl  

 

 

Datum:……………………….. ….Handtekening…………………………………………   

 

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan: 

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

 

                                                                                                                              

Mijn IBAN-nummer:…………………………………………………………………………………… 
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Colofon 
 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 
 

Bestuur 

Voorzitter: Nico de Vries,  035-5265517  
 voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Penningmeester: Hannie Walet,  035-5258205  
 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

1e  Secretaris: Rita Kemink,  035-8889462  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: vacant 
 

AVG-coördinator 
Nico de Vries,  035-5265517 

 avg@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Redactie ASGM Nieuws 
 redactie@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Distributiebegeleider 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839,  riekydegraaf@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Rita Kemink 
 

Correspondentieadres 
De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Lid worden van de ASGM 
Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een 
tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u  
€ 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op 
uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine ver-
goeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. 
Op de website vindt u een aanmeldformulier. 
 

Opzeggen 
U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde 
van het kalenderjaar opzeggen. 
 

Website 
www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Bankrekening 
NL07RABO0314029087, ten name van ASGM. 
 

Advertenties 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties in het ASGM Nieuws. 
 

Regels voor bustochten 
 

Aanmelding 
Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij: 
Hannie Walet,  035-5258205 
Nico de Vries,  035-5265517 

Betaling 
Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschre-
ven op rekening NL07RABO0314 029087, t.n.v. ASGM 
onder vermelding van datum van de busreis en naam 
(namen). 
Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum 
is ontvangen, kunt u niet mee. Contante betalingen worden 
niet aangenomen. Als er minder dan dertig aanmeldingen 
zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan hiervan bericht 
en het geld wordt aan u teruggestort.  

Diëten 
Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan 
op bij het aanmelden. 
 


