JAARVERSLAG AFDELING GRONINGEN - ASSEN 2018

Uitnodiging en agenda ALV 6 maart 2019
Verslag ALV 2018
Verslag Aan Tafel!
Verslag Eerlijk & Groen activiteiten
Verslag overige activiteiten
Verslagen diverse werkgroepen
Verslag penningmeester met toelichting
Begroting 2018 en 2019

Jaarverslag 2018 afdeling Groningen- Assen

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de
afdeling Groningen-Assen die wordt gehouden op 6 maart 2019.
Je bent van harte welkom om 19.30 uur.
De vergadering duurt tot 21.00 uur met na afloop een hapje en een drankje.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en voorstelronde
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen ALV 2018
Jaarverslag 2018
Toelichting financieel jaarverslag 2018 penningmeester
Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
Toelichting activiteitenprogramma 2019
Begroting en toelichting 2019
Bestuursverkiezing· aftredend en herkiesbaar: voorzitter Herman Blom
- Aftredend: secretaris Jetty Vink
- Benoeming nieuwe bestuurslid Anne van Nes
- Benoeming nieuw bestuurslid Rob Buurman
10. Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
11. Huldiging jubilarissen van het NIVON
* dhr. J.E.Kalter, 50 jaar lid
* dhr. E. Posthumus, 50 jaar lid
* mw. N. Wensveen, 50 jaar lid
* mw. E. Mol,40 jaar lid
12. Rondvraag
13. Datum volgende ALV
14. Sluiting met uitnodiging voor gezellig samenzijn
De vergaderstukken liggen om 19.30 uur ter inzage in de vergaderzaal.
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Verslag ALV Nivon afdeling Groningen-Assen 7 maart 2018
Aanwezig: Herman Blom (voorzitter), Ypke Huisman (penningmeester), Nelleke Drukker
(Activiteiten Eerlijk & Groen), Donald Elsas (leesgroepen), Janny van Ditmarsch (jubilaris 50
jr.), Wim de Morree, Greet Oostra, Lenie Kiewiet, Louise Dols, Fred Jongerhuis, Harry Daale,
Wiert van Dijken, Sjouk van Dijken, Annie Woudstra, Niels Kristensen en Jetty Vink
(secretaris en notulist)
Afbericht: jubilarissen mw. S. Luxen en dhr. P. Dobber beiden 40 jaar lid, dhr. M. Balver en
mevr. E. v.d. Kolk, mevr. M. Schilthuis, mw. C. Verbeek en dhr. A. v.d. Berg.
1. Opening de voorzitter Herman Blom, opent de vergadering en heet vooral de
aanwezige jubilaris Janny van Ditmarsch welkom. De voorzitter staat even stil bij het
feit dat deze ALV niet op de zondagmiddag wordt gehouden zoals de afgelopen jaren
gebruikelijk was. Het is nu op een avond en dat sluit mooi aan op het gegeven dat bij
de ideeën uitwisseling van 4 maart in Zwolle werd gesteld dat als je een jongere
generatie wilt bereiken, dat je dan geen activiteiten overdag moet organiseren.
2. Mededelingen: nieuwe e-mailadressen komen waarschijnlijk dit jaar, de secretaris
heeft er al één, de nieuwe website is nu bijna klaar.
3. Verslag ALV 2017 plus het addendum worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester is na opmerkingen van Wim de
Morree aangepast. De penningmeester legt uit wat er allemaal verkeerd is gegaan
door de overname van het penningmeesterschap. De administratie is nu bijna
helemaal op orde. Er moet nog een rekening komen van de leesclub begeleidster.
We gaan vanaf 1-01-2018 met een schone lei beginnen. Van elke werkgroep wil de
penningmeester een overzicht van inkomsten en uitgaven. Wiert van Dijken vraagt
hoeveel er is gereserveerd voor de koffieochtenden van koffiegroep Roden op
natuurcamping Lettelbert. Er is een misverstand, Wiert meende dat hij elk jaar 6 x €
25, 00 ontving, maar de groep komt daar maar 5 x per jaar, hij kan op € 125, 00 per
jaar rekenen.
6. Kascommissie: Wim de Morree en Paula Portegies hebben hun goedkeuring
gegeven bij de kascontrole en stellen de vergadering voor om het bestuur décharge
te geven.
7. Nieuwe kascommissie bestaat uit Wim de Morree (nog één jaar) en Annie Woudstra,
als reserve is Lenie Kiewiet nog beschikbaar.
8. Activiteiten Eerlijk & Groen: Nelleke vertelt dat er door de tegenvallende opkomst
bij de lezingen in het afgelopen jaar en de grote opkomst bij de fietstocht en de
daktuin excursie is besloten meer activiteiten in de doe-sfeer te ontplooien.
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9. Verslagen activiteiten coördinatoren: de leesgroepen zijn in tegenstelling wat
wordt gedacht niet vol. De wandelgroep is ook niet vol, wel voor mensen zonder
eigen vervoer. Er lopen alleen mensen mee die lid zijn van het NIVON. Het Repair
café staat wel open voor niet-leden omdat het is aangesloten bij de landelijke keten
van Repair cafés. Gemiddeld worden er zo’n 50 reparaties per keer aangeboden.
10. Toelichting activiteiten 2018: Nelleke Drukker licht toe dat Aan Tafel! Zo goed wordt
bezocht dat er waarschijnlijk een maximum aantal deelnemers gesteld moet worden.
Er zijn te weinig kokers voor een nog grotere groep.
Het thema voor dit jaar is werelderfgoed met veel doe-activiteiten. De excursie naar
Kemkensberg komt terug omdat die vorig jaar is afgelast vanwege regen. Wij hebben
een mooi aanbod vergeleken met wat er landelijk wordt aangeboden en de
activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. Hulp is welkom om de taken te kunnen
verdelen.
11. Toelichting begroting 2018: de bijdrage van het landelijk bureau komt waarschijnlijk
ook dit jaar niet omdat er in het verleden teveel gespaard is.
12. Benoeming nieuwe bestuursleden: n.v.t.
13. Benoeming leden Nivonraad n.v.t.
14. Uitreiking speldjes jubilarissen
De voorzitter geeft Jannie van Ditmarsch de gelegenheid om over haar ervaringen
met het NIVON te vertellen. Het speldje voor 50 jaar lidmaatschap wordt door de
voorzitter met een bos bloemen uitgereikt.
15. Rondvraag: Wiert van Dijken vraagt of het normaal is dat als een vrijwilliger na 40
jaar actief voor het Nivon afscheid neemt en daar zelfs een bestuurslid van het
hoofdbestuur voor komt, er geen enkele materiële blijk van waardering is. Zelfs geen
bloemetje. Wiert vindt dit een onderwerp voor de ledenraad.
Jetty vraagt aan Greet of de beloning die gegeven is aan de vrijwilligers van het
Repair café ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum iets heeft opgeleverd. Zij weet
niet of er daardoor werkgroep leden lid van het Nivon zijn geworden. De
cadeaubonnen zijn onderling geruild.
16. Datum volgende ALV wordt waarschijnlijk dinsdagavond 5 maart 2019
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en
een drankje.
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Jaarverslag 2018 Aan Tafel!
Vier seizoensmaaltijden werden geserveerd op de eerste zondag van februari, mei,
september en november. De maaltijden in de winter en het najaar werden tussen de middag
opgediend. In het voorjaar en de zomer werd er vroeg in de avond gegeten. De
zomermaaltijd werd georganiseerd op het natuurkampeerterrein Lettelbert. Vanwege het
succes gaan we dat vaker doen.
In totaal is er gekookt voor bijna 80 personen * exclusief de werkgroep.
De winter- en voorjaarsmaaltijd werden druk bezocht met respectievelijk 27 en 25 gasten; in
de zomer en het najaar was het aantal aanmeldingen net voldoende om de maaltijd door te
laten gaan (14 en 11 aanmeldingen). Over het jaar gezien heeft Aan Tafel! budgetneutraal
gedraaid.
Heugelijk nieuws is dat eind 2018 de werkgroep uitgebreid is tot de oorspronkelijke vijf
personen met de komst van twee nieuwe werkgroep-leden: Ina Woltjer en Fred Buurman.
Werkgroep Aan Tafel! Eika Medema, Gemma Verkleij, Fred Buurman, Ina Woltjer en
Nelleke Drukker

Jaarverslag 2018 Eerlijk en Groen activiteiten
Thema de Hunze
In navolging van de Europese Commissie werd het thema Cultureel Erfgoed. Als specifiek
lokaal onderwerp is gekozen voor de Hunze. Daarmee konden veel verschillende binnen- en
buitenactiviteiten georganiseerd worden, zoals lezingen, wandelen, fietsen, varen. Voor dit
thema is samenwerking gezocht met Stichting Het Groninger Landschap.
In het algemeen kunnen we stellen dat er een aantal voor het Nivon nieuwe bezoekers
deelnamen aan deze Hunze-activiteiten.
Alle activiteiten in het kader van Eerlijk en Groen trokken meer dan 200 bezoekers. *
1 Lezing Hunzeproject, 30 januari
Het Hunzeproject, versterking van erfgoed en kwaliteit van het landschap door Marja Kiers.
Als aftrap voor het onderwerp de Hunze een algemene inleiding over de historie van de
Hunze en de huidige en toekomstige ontwikkelingen van deze belangrijke stroom voor de
stad en het omringende landschap.
Opkomst: 15 personen
2 Wandeling door de Hunzezone, 21 april met gids
Excursie door de Hunzezone, de groene oase, verscholen tussen de bedrijventerreinen in
zuidoost Groningen. Dit stukje Hunze ziet er nog net zo uit als honderd jaar geleden. Mooi
weer, een korte en heerlijke wandeling met uitleg door een verrassend plekje stad eindigend
in een bijzondere ontmoeting met “de laatste boer van Euvelgunne” Thies Dijkhuis.
Opkomst: 10 personen
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3 Vaarexcursie op fluisterboot met schipper en gids over het Zuidlaardermeer, 4 juli
Een stille vaartocht over het Zuidlaardermeer met uitleg over de toekomst van de Hunze.
Tevens met het observeren van de dieren op en rond het meer, zoals de vele vogels en ook
bever en otter.
Ondanks deze veelbelovende tekst werd de tocht enigszins teleurstellend. Voornamelijk
omdat de schipper en gids te laat kwamen en minimale uitleg gaven. Bovendien wilde het
toeval dat er weinig vogels of andere waterdieren te zien waren.
Gelukkig was het weer goed en genoten de deelnemers van de zomerse vaartocht.
De opkomst was maximaal: 30 personen
4 Fietstocht Hunze door de stad met gids, 1 september
Op de fiets op zoek naar de ontbrekende schakel van het Hunzedal tussen het
Zuidlaardermeergebied en het Reitdiepgebied. Een fietstocht van ongeveer 17 km die
eindigde bij het Bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug. Bij de start deed een
zeearend jong ons uitgeleide.
Opnieuw mooi weer, rustige fietstocht met goede uitleg en een deelname van 14 personen
5 Lezing “Van Hunze tot Reitdiep” met spreker Jan van den Broek, 20 november
Jan van den Broek sluit ons Hunzejaar af met zijn lezing waarin hij de ingrepen bespreekt
waaraan de Hunze in het verleden is onderworpen en waarmee hij tevens laat zien welke rol
deze rivier in de ontwikkeling van het Groninger landschap heeft gespeeld. Goede spreker
met veel kennis.
Zaal gevuld met 27 geïnteresseerden.
6 Film De stille kracht van de Drentse natuur (2010) Assen 14 december 2018
Zwerven langs Aa en Hunze
De imposante Drentse Hondsrug werd voortdurend overgestoken door Henk en Janetta Bos
om de schoonheid van de gebieden zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. Dieren
als de vos, das en fuut werden voor lange tijd in hun leefomgeving gevolgd en geven geheel
ongedwongen een kijkje achter de schermen van hun bestaan in Drenthe. In de film ook de
allereerste beelden van de bever, die terug is in de beekdalen van Drenthe en Groningen.
Aantal bezoekers 52 waarvan 15 leden.
7 Wandelen in het spoor van de Hunze
24 maart, 14 juli en 22 september, 27 oktober, gemiddeld 4x 20 kilometer
Tocht om de Noord heeft in 2016 in samenwerking met de Stichting Groninger Landschap
een 80 kilometer lange wandelroute uitgezet die de Hunze door Groningen van het
Zuidlaardermeer naar Zoutkamp.
Wij liepen de route in vier dagtochten van om en nabij de 20 kilometer.
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Door een staking van het OV op 26 mei viel deze wandeldag uit en werd er een nieuwe
datum in oktober aan toegevoegd.
Er was een kerngroepje dat zich voor alle vier de wandelingen aanmeldde, anderen kozen
voor een losse wandeldag, en soms ook voor een deel van die dagtocht mee te lopen.
De route ging van Noordlaren, via Onnen naar Roodehaan, verder via Noorderhoogebrug
naar Zernike, door naar Garnwerd en Schouwerzijl en ten slotte via Warfhuizen naar
Zoutkamp.
Op een korte regenbui na was het alle dagen goed weer.
Per wandeling liepen er 5 – 8 personen mee, een groepje waarin onderling contact goed
mogelijk was.

Jaarverslag overige activiteiten 2018
Dia-avond Spitsbergen 14 februari
Jan de Groot nam ons mee naar Spitsbergen in de Arctische archipel, een magische naam
voor poolreizigers én toeristen. Hij vertelde aan de hand van eigen foto’s over de
geschiedenis, de Nederlandse walvisvaart daar, de huidige bewoning (Noren en Russen!).
En natuurlijk over de prachtige en fascinerende natuur op deze eilandengroep.
Interessante en goed gedocumenteerde lezing.
De zaal was gevuld met 10 toehoorders.
Excursie stad- en daktuin 2 juni
Herkansing voor deze excursie waar vorig jaar veel animo voor was, maar die helaas in het
water viel.
Rixt Langeveld werkzaam bij tuinadviesbureau De Korenbloem nam ons mee op een
rondleiding door deze bijzondere stadstuin bij dit bijzondere gebouw. Tijdens deze
rondleiding kregen we alles te horen over het tuinontwerp, de aanleg, het onderhoud, de
plantensoorten en tips voor de tuin. Ook informatie over het gebouw van DUO werd
gegeven. De rondleiding duurde ruim een uur.
Goed om te weten dat de tuin vrij toegankelijk is en er in ieder jaargetijde weer heel anders
uitziet.
Het aantal deelnemers lag op het maximum van 15 personen.
Kunstroute Paddepoel 16 oktober
De werkgroep KunstPad heeft zich ten doel had gesteld kunst te inventariseren in de
openbare ruimte óf zichtbaar vanuit de openbare ruimte van de wijken Paddepoel, Selwerd
en Tuinwijk en waar nodig en mogelijk op te laten knappen of meer zichtbaar te maken. Ook
vervaardigde de werkgroep een site met informatie over die kunstwerken en maakte men per
wijk een wandeling langs een aantal van die kunstwerken. Wij liepen de Kunstroute
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Paddepoel. Elke deelnemer kreeg ter plekke een boekwerkje met informatie en afbeeldingen
over alle kunstwerken.
Informatieve wandeling op een zonnige herfstdag onder deskundige en enthousiaste leiding,
zeer geanimeerd. Duur van de wandeling was ongeveer anderhalf uur.
Maximale deelname: 20 personen
* Aantallen bezoekers is exclusief bestuurs- / werkgroep leden

Jaarverslag wandelgroep Groningen- Assen 2018
21 januari Het pad langs de hunebedden van Veenhuizen naar Norg
Mee: Eika, Japke, Gemma, Wietske, Annie, Els, Lenie, Louise, Ryan, Anneke, Bettie, Mieke.
Het is heel erg glad op het parkeerterrein van het gevangenismuseum, als we uit de auto
stappen en Mieke ons gelukkig op tijd waarschuwt. Dus we lopen over het gras door het
fascinerende Veenhuizen. Onderweg passeren we een bord waar verteld wordt over de
ligging van het middeleeuwse Veenhuizen. Helaas zijn alle cafés onderweg dicht, maar het is
een zonnige dag en we kunnen op de banken van een ijsbaan ons brood opeten. En aan het
eind is er natuurlijk hotel Karsten, waar we ternauwernood in de drukte een plek vinden.
18 februari Van Emmen naar Noord Sleen
Annie, Gemma, Wietske, Els, Louise, Ina, Lenie, Anne, Ryan, Bettie, Mieke en Anneke.
Gemma en Annie leiden de wandeling deze keer, Japke is met het Nivon naar Zwitserland.
18 maart rondwandeling bij Norg
Ed, Anneke, Ryan, Marten, Mieke, Bettie, Jozien, Louise, Wietske, Eika, Anita, Els, Annie,
Lenie, Ina, Japke
Vanwege de ijzige kou wordt er besloten om een kortere rondwandeling te doen. Norg ligt
voor veel groepsleden centraal en we spreken af bij Café Norgerhout om half twaalf. Daar
start een natuurwandeling van 10 km en goed ingepakt is dat prima te doen en het is lekker
om na de wandeling binnen wat warms te drinken.
15 april Noord Sleen - Meppen
Ed, Anneke, Jozien, Japke, Ina, Els, Louise, Annie, Wietske, Gemma, Anita, Lenie, Anne.
Op deze mooie voorjaarsdag lopen we van Noord Sleen naar Meppen, we vertrekken met
regen, maar s’ middags is er overdadig zon. We zien twee grote hunebedden vlak bij elkaar
en later de beroemde Papeloze kerk bij Schoonoord.
27 mei rondwandeling Anloo
We waren met een klein clubje van 6 personen, Eika, Louise, Ryan, Bettie, Mieke en
Gemma.
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Omdat de voorspelling was dat het een erg warme dag zou worden, hebben we het traject
van het Kustpad over de open vlakte in Noord Groningen niet gelopen maar is het een
rondwandeling bij Anloo geworden: de orchideeën route van Staatsbosbeheer.
Omdat we redelijk wat schaduw hadden en er een lekker windje stond, hebben we een
heerlijke wandeling gelopen. Een deel, langs het Anlooërdiepje, was bekend terrein maar er
was ook een onbekend stuk waar we nog aardig wat discussie hadden hoe we nou precies
moesten lopen. Op verschillende plekken bloeiden de paarse orchideeën, prachtig om te
zien en boven het diepje vlogen libellen in verschillende kleuren.
De route was ongeveer 12 km. waardoor we rond een uur of 2 terug waren en eindigden op
het terras van café Popken in Anloo.
17 juni Oldenzijl -Appingedam
Ed, Anneke, Wietske, Louise, Annie, Ryan, Japke
We lopen een stuk kust pad, van Oldenzijl naar Appingedam. Het is prettig fris wandelweer
en we parkeren de auto’s bij het prachtige kerkje van Oldenzijl.
Na een uur komen we bij een boerderij, waar we koffie drinken en in het Zand eten we onze
boterhammen op. Bij Appingedam staat maar één auto, dus stappen Wietske en Japke op
de trein terug en die komt er net aanrijden als ze het perron oplopen!
16 september Appingedam - Oterdum
Anneke, Ed, Japke, Wia, Eika, Ina, Angela, Lenie, Louise, Anne, Annie
Oterdum is een verdwenen dorp en staat dus ook niet in de navigator. Dus na een beetje
omrijden en ouderwets kaart lezen komen we aan. Daarna gaan we naar het beginpunt het
station van Appingedam, de route is nogal veranderd vergeleken met het oude boekje,
gelukkig heeft Annie een nieuw boekje. We drinken koffie in het Eemshotel; wandelen door
het verdwenen dorp Weiwerd heen en komen bij het kerkhof op de dijk van Oterdum uit.
21 oktober Oterdum -Termunten
Bij aanmeldingen en s ’morgens zijn er nog allemaal veranderingen. We zijn uiteindelijk met
10 mensen; Japke, Anne, Bettie, Annie, Wia, Els, Louise, Ryan, Lenie, en Anneke.
We rijden eerst naar het Ambonezenbosje bij Hongerige Wolf, waar verrassende
trekkershutten staan, daarna rijden we door de polders naar Oterdum. We lopen de hele dag
over de dijk, met veel schapen en uitzicht op de prachtige Dollard. In Termunten is een leuke
nieuwe horeca gelegenheid gekomen, waar we koffie drinken. Het is een mooie dag om
deze wandeling te doen.
18 november Hongerige Wolf – Bad Nieuweschans
Wietske, Wia, Louise, Lenie, Eika, Ed, Ina, Anneke, Gemma, Annie, Ryan, Anne, Japke
We lopen het laatste stuk van het Kustpad, vanaf de dijk bij Hongerige Wolf tot Bad
Nieuweschans. Het is een zonnige, maar koude dag en we lopen veel langs sloten over
graspaden, wat zwaar loopt. Onderweg zien we een hele groep herten en we lunchen in het
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enige bosje, wat we tegen komen vlak voor Nieuw Beerta.
In Bad Nieuweschans kunnen we bij de bakker wat bijkomen met lekker warm drinken.
16 december Pad langs de Hunebedden; van Mantinge naar Drijber.
Mee: Ed, Anneke, Els, Eika, Ceciel, Bettie, Japke, Lenie, Gemma, Louise.
Als we s’ morgens naar buiten kijken ligt er een hele laag sneeuw, dus voorzichtig rijden naar
Drijber en dan door naar Mantinge, waar we gelukkig bij een particulier op het erf mogen
parkeren. Helaas komt de zon niet tevoorschijn, wel hebben we op het middagtijdstip de
mazzel dat we bij de Vossenheugte lekker binnen kunnen zitten.
Het Mantingerveld met de sneeuw op de jeneverbes bomen is een betoverende ervaring.
Japke Kooistra

Jaarverslag Nivonsoos 2018
Elke eerste dinsdagochtend van de maand komen we met een groepje Nivonleden vanaf half
11 tot 12 uur bij elkaar in het Feithhuis tegenover de Martinikerk om onder het genot van een
kop koffie over allerlei zaken te praten die ons op dat moment bezighouden.
Gemiddeld zitten we meestal met 5 tot 6 mensen om een voor ons gereserveerde tafel. De
consumpties zijn voor eigen rekening. Door ziekte en een verhuizing loopt het
bezoekersaantal jammer genoeg een beetje terug maar nieuwe leden zijn natuurlijk van
harte welkom om eens vrijblijvend een ochtend aan te schuiven. De Nivonsoos is in juni
2006 gestart en voorziet nog steeds in een behoefte.
Trijnie Riemeijer

Jaarverslag koffiegroep Roden
Door een tekort aan vrijwilligers bij het Rode Kruis kon het gebouw niet meer gebruikt
worden. In de wintermaanden worden de koffieochtenden nu in de Dobbe, het buurtcentrum
van Roden georganiseerd. De 5 zomermaanden blijft de groep in Lettelbert.
Paula Portegies

Jaarverslag leesgroepen 2018
Afdeling Groningen-Assen heeft nog steeds twee leesgroepen in Groningen, een middag- en
een avondgroep. De groepen hebben elk een eigen coördinator, Thea Uiterwijk voor de
middaggroep en Donald Elsas voor de avondgroep. Omdat de groepen qua omvang in de
huiskamer van de deelnemers moeten passen, kunnen ze niet te groot zijn. Beide groepen
tellen op dit ogenblik negen leden. Dat betekent dat er per groep nog één lezer bij zou
kunnen, maar voor het prettig functioneren van de groepen is het huidige aantal goed. We
zijn nu niet op zoek naar nieuwe leden.
De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in
het middelbaar onderwijs. Zij bespreekt met ons de boeken die we lezen. We lezen
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alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende
literaire perioden. Meestal wordt er ook een boek van voor 1900 gelezen.
De boeken worden door de deelnemers en Elsbeth als begeleidende docente voorgesteld en
vastgesteld. Elsbeth vraagt ons per bijeenkomst wat wij van het boek vonden en geeft dan
een literaire toelichting.
Er wordt geen voorkennis verondersteld. De leesgroepen zijn voor iedereen leuk. We lezen
vier boeken per jaar, twee vóór kerst en twee ná kerst. In de zomer komen we niet bij elkaar.
Voor beide groepen geldt, dat het NIVON-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname:
De avondgroep las dit jaar de volgende vier boeken:
21 februari
De Harpij van A. N. Ryst
2 mei
De donkere kamer van Damokles van W. F. Hermans
10 oktober
Wees onzichtbaar van Murat Isik
21 november Hier van Joke van Leeuwen
Donald Elsas

Jaarverslag 2018 Biosgroep
Eind 2017 werd de biosgroep opgericht voor mensen die het gezellig vinden om met anderen
naar de film te gaan. De biosgroep bestaat inmiddels uit 11 vrouwen en we gaan regelmatig
met een kleine of grotere groep naar Forumimages in Groningen en/of het Filmhuis in Haren.
Vorig jaar hebben we ook met een groepje genoten van de boottocht op het
Zuidlaardermeer.
Voor 2019 hopen we op een goede opkomst en veel filmplezier.
Evelien
Jaarverslag 2018 werkgroep Repair Café Assen
Het gaat ons prima en dat geeft soms luxe problemen. Door de grote toeloop van
bezoekersmoeten we soms mensen teleurstellen omdat de wachttijden te hoog oplopen.
Hoewel zich wel nieuwe vrijwilligers met brede kennis en ervaring aanmelden, kunnen we die
vanwege de veiligheid vaak niet inschakelen op onze huidige locatie.
Samen met de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Kloosterveen, onze huisbaas,
proberen we dat probleem op te lossen.
Veilig werken is een belangrijk aandachtspunt. We hebben weliswaar twee EHBO-ers
binnen onze groep en een Bedrijfshulpverlener van de MFA ergens in het gebouw, maar
een EHBO workshop voor alle vrijwilligers staat voorjaar 2019 op het programma.
Om de sterke toename van het aantal textielklussen aan te kunnen is er een tweede,
goede naaimachine aangeschaft. We kunnen nu ook bezoekers onder onze begeleiding
zelf laten werken. En voor onze steeds groeiende voorraad )materialen en gereedschap
moet die extra grote kast er nu écht komen.
Ons team bestaat op dit moment uit 17 vrijwilligers die iedere maand een zaterdag
reserveren voor het Repair café en alles aanpakken dat los zit of juist vast loopt behalve tv’s
en magnetrons (voor ieders veiligheid) en fietsen (want de fietsenmaker vlakbij willen we niet
beconcurreren) Daarnaast nemen zij de organisatie eromheen voor hun rekening. In februari
kregen we bovendien hulp van een poppendokter en verder deden twee middelbare
scholieren hun maatschappelijk stage bij ons.
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Indien nodig kunnen we voortaan voor textiel-klussen een beroep doen op iemand van het
repair café in Bovensmilde. Andersom helpt een van onze technische mensen daar wel eens
mee. En – interessant -hoor je dan meteen meer over elkaar.
Houd je een Senseo-dag dan komen bezoekers juist met stofzuigers. Op een laptopdag met
lampen! Het houdt de spanning erin. We krijgen veel waardering van onze bezoekers. Onze
slagingsscore zit op iets boven 60 % en dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. We
kunnen dat terugvinden in de landelijke Reparatie Monitor waar wij nu ook standaard onze
gegevens invoeren. Stichting Repair Café International zet zich, samen met partners, in voor
repareerbare producten die passen in de circulaire economie. Met o.a. onze gegevens
verzameld in die Repair Monitor, kunnen zij dit pleidooi ondersteunen.
Namens allen,
Greet Oostra

FINANCIEEL VERSLAG 2018
Beginbalans 2018
Saldo ING-spaarrekening
Saldo ING-bankrekening
Nog te betalen bedragen
*Nivon Landelijk
*Els Willemse
Voorziening Roden-Leek-Peize
Eigen Vermogen

€
€

10.265,53
4.468,43

€

14.733,96

€
€

854,95
10,69

€
€
€
€
€

688,49
300,00
1.766,83
11.978,64
14.733,96

€
€
€
€
€
€
€

125,21
110,36
906,17
1.423,58
214,74
774,07
300,00

€

3.854,13

KOSTEN EN OPBRENGSTEN 2018
RESULTAAT 2018
Opbrengst activiteiten
Rente
Kosten ALV
Bankkosten
Bestuurskosten
Nivon-GrAs ledenblad
Koffiegroep Roden
Kosten activiteiten
Leesclubs
Resultaat

€
€
€
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325,00
2.663,49
3.854,13

BESTEDING MIDDELEN:
Algemene kosten
Nog te bet. bedragen 2017
Koffiegroep Roden
Kosten activiteiten
HERKOMST MIDDELEN:
Opbrengst activiteiten
Spaarrekening
Bank

Eindbalans 2018
Saldo ING-spaarrekening
Saldo ING-bankrekening
Nog te betalen bedragen:
Maasstee 2018
Voorziening Roden-Leek-Peize
Eigen Vermogen

€
€
€
€

879,95
276,22
3.413,95
4.570,12

€
€

1.054,48
10.000,00

€

11.054,48

€
€
€
€

2.565,32
1.015,99
214,74
774,07

€

4.570,12

€
€
€
€

69,90
1.552,09
9.432,49
11.054,48

Toelichting Financieel Verslag 2018
In 2018 werd de vereniging nog geconfronteerd met meerdere betalingen die op 2017
betrekking hadden. Deels waren die bekend, deels nog niet. Door interne blokkade bij ING
kon de penningmeester tot eind 2017 niet zonder meer transacties verrichten.
Dit bracht met zich mee dat er nog voor ruim € 1.000,00 schulden over 2017 waren te
voldoen. Deze waren niet allemaal op de balans per 1-1-2018 zichtbaar. Ook de
onbekendheid met de jaarcyclus speelde een grote rol in de sterke afwijking van de
werkelijkheid t.o.v. de begroting. Nu, een jaar verder, is deze cyclus doorlopen.
De verenigingsactiviteiten – die budgettair neutraal moeten verlopen – doen dat ook min of
meer. Dit geldt ook voor het Repaircafé en Aan Tafel! Toch is er flink ingeteerd op het Eigen
Vermogen. Deze vermindering ligt in de eerste plaats aan het feit, dat de afdeling geen
afdracht meer ontvangt.
De kosten van ons ledenblad Nivon-GrAs, bestuurs- en algemene kosten hebben geen
dekking en gaan dus rechtstreeks t.l.v. het afdelingsvermogen. Op zich is dit geen nieuwe
fenomeen. Er wordt gebruik gemaakt van opgepotte middelen uit het verleden, die eerst
moeten worden benut voordat er weer een afdracht van Nivon Landelijk te verwachten valt.
Ypke Huisman,
penningmeester
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Begroting NIVON Groningen- Assen 2018
BIJDRAGE LANDELIJK*
RENTE-INKOMSTEN
EERLIJK & GROEN

€ 2.000,00
€
50,00

BESTUURSKOSTEN
GRAS
KOSTEN ALV
REPAIRCAFÉ
BEDANKAVOND VRIJWILLIGERS
DIVERSEN,
ONVOORZIEN
BANKKOSTEN
LEESCLUB 2017 ACHTERSTALLIG
DEKKINGSTEKORT
€ 1.650,00
€ 3.700,00

€
€
€
€
€

350,00
2.000,00
250,00
250,00
200,00

€
€
€

200,00
150,00
300,00

€

3.700,00

* BIJDRAGE LANDELIJK IS ONVOORSPELBAAR
Begroting NIVON Groningen- Assen 2019
FINANCIERING UIT EIGEN VERMOGEN
OPBRENGST ACTIVITEITEN
VOORZIENING RODEN
NOG TE BETALEN BEDRAGEN 2018
BESTUURSKOSTEN
GR-AS
KOSTEN ALV
BEDANKAVOND VRIJWILLIGERS
BANKKOSTEN
KOSTEN ACTIVITEITEN
RODEN

€
€
€

€
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2.520,00
1.000,00
250,00

3.770,00

€
70,00
€ 350,00
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 3.770,00

