Wassenaarse Senioren Bond (Wasbo)
JAARVERSLAG 2016
BESTUUR:
Het voorlopig bestuur van de Wasbo bestond per 1 januari 2016 uit de volgende leden:
de heer A. Binnendijk
voorzitter
de heer A.J.P. Noordoven
penningmeester
mevrouw M.J. Korff - Pelgrim
secretaris / ledenadministratie
de heer G. Suurland
PR, redactie-lid Wassenaar Plus, beheerder website
de heer J.C.R. Kooijmans
coördinator ontspanningsmiddagen, etc.
Op de ledenvergadering van 14 maart 2016 kreeg dit voorlopige bestuur het vertrouwen van de leden om
op de ingeslagen weg verder te gaan.
Dit bestuur vergaderde 10 maal in 2016.
Onze vereniging was vertegenwoordigd op de vergadering van de landelijke FASv (Federatie Algemene
Seniorenverenigingen, overkoepelende organisatie voor o.a. uitgetreden ANBO-afdelingen) en op
Regiovergaderingen, alsmede op bijeenkomsten van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties.
ALGEMEEN.
De Statuten van de Wassenaarse Senioren Bond zijn gepasseerd op 15 december 2015.
De communicatie met de leden verliep voornamenlijk via De Wassenaarse Krant en de Wassenaar Plus,
tweemaandelijkse bewaarbijlage van . De Wassenaarse Krant.
In 2016 verscheen deze Wassenaar Plus met bijdragen van de Wasbo zes maal.
Onze nieuwe website - www.wasbo.nl - werd gelanceerd.
DAGREIZEN.
Voor de WASBO zitten in de reiscommissie de dames G. Schmal en E. Binnendijk.
Totaal hebben 181 personen deel genomen aan de 4 gezamenlijke reizen van Wasbo/KBO in 2016.
1e reis was op 7 april en ging naar Yakult in Almere en Ambachtelijk Gouda. Aantal deelnemers 25,
2e reis was op 2 juni en ging naar Giethoorn inclusief rondvaart. Aantal deelnemers 51,
3e reis was op 25 augustus en ging naar Zonnetrein Schoorl. Aantal deelnemers 47,
4e reis was op 20 oktober en ging naar Haarzuilens. Aantal deelnemers 58.
ONTSPANNINGSMIDDAGEN.
Door de activiteitencommissie, de heer J. Kooijmans en mevr. P. Henkes met ondersteuning van onze
vrijwilligers, werden 7 middagen georganiseerd in het nieuwe Buurtcentrum Oostdorp en Omgeving
aan de Dr. Mansveltkade 9 (achter de Sporthal).
Meestal waren alle Wassenaarse senioren uitgenodigd om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met onze nieuwe bond.
Het bestuur organiseerde in 2016 ook een Kerstbijeenkomst. Deze werd gehouden in bovengenoemd
Buurtcentrum met livemuziek door de heer H. Wellner en prachtige kerstverhalen door mevrouw
G. van Ek. Aan het eind van de middag was er een heerlijk buffet van Grieks Restaurant ELENI, dat
zeer in de smaak viel bij de bijna 100 aanwezigen.
Hierna volgde nog de loterij met o.a. prachtige kerststukken als prijzen.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
De eerste Algemene Ledenvergadering, tevens oprichtingsvergadering, werd gehouden op 14 maart
2016. Er waren 49 leden aanwezig.

Wassenaarse Senioren Bond (Wasbo)
LEDENAANTAL :
Totaal per 1 januari 2016
30
Totaal per 31 december 2016
119
In november kwam van de FASv het verlossende bericht, dat nu via hun kortingen kunnen worden
verkregen op de premies voor de ziektekostenverzekering. Dit veroorzaakte een extra stijging van het
aantal leden. 39 mensen meldden zich al aan als lid per 1 januari 2017.
FINANCIËN.
In maart 2016 werd de eerste contributiebrief verzonden en zo kwamen de financiële middelen binnen
om de eerste middagen te kunnen bekostigen. De contributie bedroeg € 25,- per persoon per
kalenderjaar.
In de Financiële Commissie werden benoemd: de heer E. Kerkhof en mevr. W.J. Sasburg. De heer B.H.
Samuels de Wilde is reserve.

M.J. Korff-Pelgrim, secr.
Wassenaar, januari 2017

