Wassenaarse Senioren Bond (WASBO)
JAARVERSLAG 2017
BESTUUR
Het bestuur van de WASBO bestond per 1 januari 2017 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, redactielid Wassenaar Plus, beheerder website
 de heer J.C.R. Kooijmans
coördinator ontspanningsmiddagen, etc.
Het bestuur vergaderde 10 maal in 2017
Onze vereniging was vertegenwoordigd op bijeenkomsten van de Federatie van Wassenaarse
Ouderenorganisaties (FWO), op Regiovergaderingen, alsmede op de vergadering van de landelijke
FASv (Federatie Algemene Seniorenverenigingen). Deze laatste federatie, waarvan de WASBO lid is,
behartigt de seniorenbelangen op landelijk niveau. De onderhandeling over kortingen op premies
ziektekostenverzekering is daarvan slechts één voorbeeld.
ALGEMEEN
De communicatie met de leden verliep voornamelijk via De Wassenaarse Krant en de Wassenaar Plus,
de tweemaandelijkse bewaarbijlage van De Wassenaarse Krant.
In 2017 verscheen deze Wassenaar Plus met bijdragen van de WASBO zes maal.
Onze website WWW.WASBO.NL werd 854 maal bezocht in 2017. Men bekeek 4154 pagina’s.
DAGREIZEN
Voor de WASBO zitten in de reiscommissie de dames G. Schmal en E. Binnendijk.
Samen met 2 dames van de Unie KBO worden jaarlijks 4 interessante en gezellige dagtochten
per bus georganiseerd, soms gecombineerd met een vaartocht.
Totaal hebben 154 personen deel genomen aan deze gezamenlijke reizen van WASBO/KBO in 2017.
Er waren reizen op:
 29 maart
Borduurmuseum Barneveld en boottocht over de Waal vanuit Nijmegen (38 pers.)
 2 mei
Bloemendagen van Breezand en de Broeker veiling (36 pers.)
 31 augustus Andijk, expositie Marius van Dokkum, Wijdenes, Enkhuizen-Lelystad over
de dijk tussen IJsselmeer en Markermeer, terug via Almere (42 pers.)
 26 oktober Rondrit per tram over de Zuid-Hollandse eilanden en bezoek wijnboerderij
in Dreischor (38pers.)
ONTSPANNINGSMIDDAGEN
Door de activiteitencommissie, de heer J. Kooijmans en mevr. P. Henkes met ondersteuning van onze
vrijwilligers, werd elke tweede maandag van de maand behalve in juli en augustus een middag
georganiseerd in het nieuwe Buurtcentrum Oostdorp en Omgeving aan de Dr. Mansveltkade 9.
Alle WASBO-leden zijn uitgenodigd voor deze gezellige bijeenkomsten. Ook Niet-leden waren
welkom om kennis te maken. Men kan tenslotte altijd lid worden. Het bestuur organiseerde in 2017 een
Kerstbijeenkomst. Deze werd gehouden in bovengenoemd buurtcentrum. Er waren fijne kerstverhalen
en speeldoos-muziek door mevrouw Van Rees.
Aan het eind van de middag was er een heerlijk buffet van Keurslager Groeneveld. Dat buffet viel zeer
in de smaak bij de bijna 100 aanwezigen, die ondanks het barre winterweer toch waren gekomen.
Na het buffet volgde nog de loterij met o.a. prachtige kerststukken als prijzen. De hoofdprijs was een
groot krat boodschappen beschikbaar gesteld door Albert Heijn.

Wassenaarse Senioren Bond (WASBO)
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 13 februari 2017. Er waren 52 leden aanwezig.
LEDENAANTAL
Totaal per 1 januari 2017
Totaal per 31 december 2017

119
158

FINANCIËN
De WASBO is financieel gezond.
De contributie bedroeg onveranderd € 25,- per persoon per kalenderjaar.
M.J. Korff-Pelgrim, secretaris
Wassenaar, januari 2018

