JAARVERSLAG AFDELING GRONINGEN- ASSEN 2016
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Agenda ALV NIVON Groningen-Assen zondag 12 maart 2017
Van 15.00 – 16.30 uur met een hapje en een drankje na afloop.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW
Groningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag ALV 2016
Jaarverslag 2016 van de voorzitter/secretaris
Jaarverslag 2016 penningmeester
Verslag kascommissie (Anneke van den Bos en Wim de
Morree)
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Verslag Eerlijk en Groen
9. Verslag activiteiten coördinatoren en redactie Nivon-GrAs
10. Activiteitenprogramma 2017
11. Begroting en toelichting 2017
12. Bestuursverkiezing
Aftredend /niet herkiesbaar: Greet Oostra, penningmeester
Aftredend/ niet herkiesbaar: Nelleke Drukker, Eerlijk en Groen
13. Benoeming nieuwe bestuursleden
14. Benoeming extra lid voor werkgroep activiteiten
15. Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
16. Jubilarissen 40 en 50 jaar lid van het NIVON
17. Rondvraag
18. Sluiting
De vergaderstukken liggen vanaf 14.30 uur ter inzage in de
vergaderzaal.
De vergaderstukken kunt u op verzoek toegestuurd krijgen vanaf 27
februari 2017 tel. 0592 346328 E: secretaris.groningen@nivonnoord.nl
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016
Het jaar 2016 van NIVON Groningen- Assen stond in het teken van de Grote Transitie.
De Eerlijk & Groen lezingen van o.a. Egbert Tellegen en Paul Metz trokken veel
belangstelling ook van niet-NIVON-leden, vooral de avond met Frans Kerver die een jaar van
het basisinkomen heeft geleefd en daarover vertelde.
Wij blijven zoeken ook naar goede onderwerpen en manieren om meer gratis publiciteit te
krijgen. Eén manier is het gebruik van Facebook. We zoeken met spoed een enthousiast lid
die ons daarin wegwijs kan maken. Een andere manier is dat de leden vaker hun emailadres geven zodat wij een herinnering kunnen sturen als er weer een activiteit is bij onze
afdeling. Op de oproep daartoe in het ledenblad hebben ongeveer 20 leden positief op
gereageerd.
In december werd de indrukwekkende film The Only Son vertoond, ook dat was nieuw en
daar gaan wij mee door.
Ons ledenbestand is uitgebreid doordat het centraal bestuur van het NIVON na het advies
van de ledenvergadering besloot de afdeling Roden-Leek-Peize (met nog maar één
bestuurslid) op te heffen. Deze afdeling werd bij Groningen-Assen gevoegd.
De koffiegroep van die afdeling nam enthousiast deel aan de herfstmaaltijd van Aan Tafel!
Nog een transitie: de locatie in Groningen is prima voor leden die in Groningen wonen, maar
niet handig voor de leden uit de buitendorpen en leden van oud-afdelingen zoals Assen en
nu ook Roden-Leek-Peize. We hebben in Assen met de Maasstee een mooie nieuwe plek
voor diverse activiteiten gevonden. Maar ook in het Duurzaamheidscentrum Assen (DCA)
kan prima een groep bijeenkomen. Misschien een documentaire-club?
En de transitie die misschien het meest opvalt is ons ledenblad. We hebben besloten om
voortaan twee keer per jaar zo’n mooie gekleurde versie van Nivon-GrAs uit te brengen.
Daarnaast worden de leden met een e-mailadres op de hoogte gehouden van onze
activiteiten met digitale berichten.
Jetty Vink
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JAAROVERZICHT 2016 ACTIVITEITEN EERLIJK, GROEN EN DUURZAAM
De activiteiten werden in 2016 gekoppeld aan het jaarthema Samen Duurzamer. In het
eerste half jaar stond een drietal lezingen op het programma onder de noemer De Grote
Transitie waarover we gehoord hadden via Nivon Arnhem. De lezingencyclus die de
overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in vele facetten behandelde was
een mix van theorie en praktijk.
We ontdekten dat Studium Generale onze activiteiten in de nieuwsbrief wil vermelden, onder
bepaalde condities. Dit leverde soms een indrukwekkend gevulde zaal op van zowel
Nivonleden als ook niet-Nivonleden. In het totaal meldden zich ruim 70 personen aan voor
deze drie voorjaarslezingen.
In de nabesprekingen van de verschillende voorjaarslezingen kwam geregeld de vraag wat
een individu kan doen om de transitie mede in gang te zetten. En men wilde meer informatie
over het Basisinkomen. Deze relevante vragen bepaalden voor een deel het najaar
programma.
Zo kwam de avond tot stand van de interactieve lezing van Frans Kerver over zijn ervaring
met leven met een basisinkomen. Evenals de lezing hoe gemeenten gedrag van individuen
richting duurzaamheid kunnen sturen.
Een grote wens van onze afdeling om samen te werken met aanverwante organisaties ging
dit najaar in vervulling. We organiseerden met IVN (Instituut voor Natuureducatie) en KNNV
(Vereniging voor Veldbiologie) in het kader van Operatie Steenbreek een avond in de
Biotoop in Haren. Deze samenwerking is goed bevallen en zullen we vaker zoeken. De drie
najaar lezingen trokken in totaal zo’n 45 deelnemers.
Twee van de vier seizoen maaltijden van Aan Tafel! waren een succes. De werkgroep heeft
plezier in de voorbereiding en de gasten zijn vol lof.
De zomermaaltijd is niet doorgegaan vanwege een aantal factoren, waaronder
onduidelijkheid wat betreft de locatie en onvoldoende bekendmaking van onze kant. Dat
laatste punt hebben we aangepakt: de data in 2017 zijn vastgelegd en tot en met de zomer
bekend gemaakt.
De Voorjaarsmaaltijd is afgezegd vanwege aanvankelijk onvoldoende aanmelding. Achteraf
werd het minimum aantal aanmeldingen kort na de deadline gehaald en hadden we gewoon
gezellig met elkaar kunnen eten.
Aantal geïnteresseerden voor de drie maaltijden was in totaal 52.
De werkgroep bereikt hiermee een groot aantal belangstellenden en kan met een goed
gevoel terugkijken op deze nieuwe activiteit.
Ook nieuw in 2016 was Cinema GrAs. Het plan is om maatschappelijk relevante
documentaires / films te vertonen tijdens de wintermaanden, met een gesprek na afloop.
Ook al was de belangstelling met 10 personen nog beperkt, we willen Cinema GrAs
voorlopig zeker een kans geven.

Nelleke Drukker
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VERSLAG NIVON-GRAS 2016
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verkleining van het budget en de wens om
meer digitaal te publiceren.
We hebben besloten af te stappen van een Nivon-GrAs op A5 formaat die elk kwartaal werd
uitgebracht. We gaan nu twee keer per jaar een full colour A4 Nivon-GrAs uitbrengen en
meer digitaal nieuws te versturen. Daarmee hopen we geld te besparen, de aantrekkelijkheid
te verhogen, en mensen op het juiste moment een reminder voor een activiteit te kunnen
sturen.
In februari 2016 kwam de laatste ‘traditionele’ Nivon-GrAs uit. In mei werd een digitale
nieuwsbrief verstuurd in plaats van een Nivon-GrAs. Daarna werd in september een full
colour A4 Nivon-GrAs uitgebracht. Er was al de mogelijkheid om te opteren voor een digitale
Nivon-GrAs. We gaan ervan uit dat steeds meer leden zich willen aanmelden voor de digitale
versie.
Jetty Vink heeft vanaf 2017 de taak van het opstellen en versturen van digitale
nieuwsbrieven en het aanmaken van de adresstickers op zich genomen. Dit houdt ook in dat
zij de mutaties in de ledenadministratie bij gaat houden.
Ondergetekende blijft de Nivon-GrAs opmaken.
Niels Kristensen

Jaarverslag Repair café 2106
Repareren – wat een feestje is dat steeds!
-Kleding-speelgoed-elektrische apparaten-klokken-computers-naaimachines-rollatorsbehandelstoel-rits in tas en ga zo maar door
Men weet ons iedere maand weer prima te vinden daar in Kloosterveen (Assen). Ook dankzij
steeds meer publiciteit in o.a. weekkrantjes en promotieacties via onze facebookpagina. Zelfs als
het spekglad is en van onszelf een aantal afzegt komen de bezoekers aan glibberen. Absolute
topdag was vorig jaar die met de scharensliep. Er wachten nog vele scharen, en we herhalen
zeker deze speciale actie. Maar dan wel liefst ergens buiten, want anders zegt de MFA
Kloosterveste ons de ‘huur’ op. Niet meer dat lawaai binnen……
We passen nog maar net met onze 13-14 vrijwillig(st)ers met even zoveel tafels in de zaal en de
ons toegemeten hoek van de brasserie (en dan zijn we er nog niet eens allemaal). Want ook de
bezoekers komen aanschuiven. En liefst meehelpen - tenminste als ze daarvoor de kans krijgen
van de enthousiaste reparateurs. Die zelfs soms een paar dagen hun vakantie uitstellen om dit
maar niet te hoeven missen. We gaan meer investeren in veiligheidsvoorzieningen als
kabelmatten en nog een scheidingstransformator, want veilig werken is een must. Een van ons is
betrokken bij een (landelijke) pilot voor het ontwikkelen van een reparatiemonitor. Een ander
helpt ook steeds bij een ander Repair café in de buurt. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed, maar
tot nu toe lossen we dat goed op.
In oktober is het dubbel feest, want we bestaan dan 5 jaar en hebben dan bovendien ons 50-ste
Repair café. Ben je in de buurt, kom eens kijken! Ook zonder kapotte spullen ben je welkom.
Greet Oostra, voor werkgroep Repair Café Assen
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NIVON SOOS JAARVERSLAG 2016
Op de eerste soosochtend van het afgelopen jaar was het niet mogelijk om bij elkaar te
komen . De straten waren spekglad vanwege ijzel en het openbaar vervoer reed ook niet.
De volgende maanden varieerde het bezoekersaantal. Er staan momenteel 18 personen op
de maillijst en gemiddeld zaten we met 7 tot 10 mensen om de tafel.
Vanwege vakanties, slecht weer en of ziekte haakten mensen soms een poosje af maar in
het voorjaar moesten er soms nog extra stoelen bijgezet worden.
Ook het afgelopen jaar draaide het weer om onderlinge contacten en het uitwisselen van
reiservaringen, museumbezoekjes. gevolgde cursussen en actuele zaken.
Er zijn altijd wel weer gezamenlijke interesses om over te praten.
Elke eerste dinsdagochtend van de maand is er van half 11 tot 12 uur een tafel voor ons
gereserveerd, waar je iets voor eigen rekening kunt bestellen.
De Nivon soos is in juni 2006 gestart en voorziet dus nog steeds in een behoefte.

Trijnie Riemeijer

JAARVERSLAG LAW 2016
17 januari 2016
We zijn met 10 wandelaars, Annie, Japke, Els, Louise, Lenie, Ineke, Gemma, Eika, Ryan en
Ed.
Eerst zetten we zachtjes rijdend door de sneeuw twee auto’s neer bij Sandebuur en dan
gaan we naar het hunebed van Steenbergen, waar Ed en Ryan op ons wachten.
Het is een topdag om te wandelen, er is een stralende zon boven een besneeuwd
landschap.
Bij Leek pauzeren we in de Borg Nienoord, we mogen als groep apart in de ridderzaal zitten.

22 februari: Japke, Lenie, Gemma, Annie, Els, Louise, Wietske, Eika, Marten, Mieke, Anne
van N. Anneke.
We zijn met 8 wandelaars, die van Haulerwijk naar Steenbergen lopen. Vier andere
wandelaars van onze groep hebben fysieke beperkingen waardoor ze niet de hele afstand
kunnen lopen. Voor hen heeft Anne van Es de knapzakroute Lieveren/Roder Esch gehaald,
waarvan ze één lus gelopen hebben. Het was een regenachtige dag en de markering was op
het stuk over de Bakkeveenster heide geheel en al verdwenen, waardoor het een beetje
dwalen werd. Gelukkig biedt de smartphone met google-earth tegenwoordig uitkomst. Het
laatste stuk hebben we langs de weg gelopen, want we waren het gezoek beu.
We aten na afloop met z’n twaalven bij herberg de Es in Roderesch en dat beviel erg goed!
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20 maart Reestdalpad: Gemma, Ryan, Jos, Japke, Lenie, Louise, Eika, Ineke, Wietske, Els,
Anne V. Ed, Anneke, Niels, en Anneke.
Vandaag beginnen we aan het Reestdalpad, we zetten auto’s neer bij café het Vosje en
rijden naar het station Meppel om daar koffiedrinkend de andere parkeerders te storen, die
er langs willen rijden. We lopen langs de Reest, steken de A 31 over en verder de A 28.
Wanneer met over een brug het kanaal oversteken, komen we voor het eerst hordes
motorcrossers tegen. Anneke en Niels lopen terug. Wij lopen rustig verder, om de
motorrijders nog twee keer tegen te komen.
In de Wijk aangekomen gaan we lunchen in een leuke gelegenheid. De eigenaar zoekt voor
ons op waar de motorrijders verder langs gaan en dat we verder geen last meer van ze
zullen hebben.
We lopen weer langs de Reest langs landgoed Dickninge en vervolgens maken we nog een
hele wandeling door boswachterij Staphorst en genieten van de rust. Ook de vele ooievaars
onderweg vandaag waren de moeite waard.

17 april: Anne V. Annie, Japke, Louise, Jos, Ryan, Els, Wietske, Lenie, Ineke en Mieke.
We gaan eerst naar het informatiepunt Oud- Avereest en vervolgens naar Café het Vosje in
IJhorst. Het is een beetje wisselvallig weer met kleine buitjes. Onze route is niet altijd even
goed gemarkeerd, dus moeten we zo nu en dan zoeken naar de juiste weg. Onze lunch
gebruiken op informatiepunt ‘t Ende, een prachtige oude boerderij, waar je door perspexglas
ook bijen kunt bestuderen. Ons eindpunt is ook al zo’n mooie oude boerderij, waar we net op
tijd zijn om nog iets warms te drinken.

21 mei: Louise, Annie; Els; Lenie, Wietske, Anita, Japke en Jos.
Bij de museumboerderij de Wheem in Zuidwolde zetten we een aantal auto’s neer en daarna
rijden we naar Oud –Avereest, daar wordt rondom de boerderij een leuke voorjaarsmarkt
opgericht.
We lopen naar Balkbrug en naar de Ommer Schans en nemen daar kennis van de
betreurenswaardige geschiedenis van dit heropvoedingskamp van Armen in de 19 de eeuw.
Net op tijd arriveren we op ons eindadres, want dan begint het hart te regenen.

19 juni: Gemma, Jos, Japke, Annie, Anita, Lenie, Louise, Ineke, Eika, Niels, Ed, Wietske,
Anne van N. Eefje en Basil.
We laten auto’s op de carpoolplaats staan van Zuidwolde en rijden naar de Wheem. Het is
vandaag 23 km. dus we hebben wat voor de boeg. Het is een prachtige route in een mooi
landschap, maar onze rust wordt wreed verstoord door een wandelaar met een enorme
hond, een kalf is kleiner, die rücksichtslos Basil aanvalt. Het wordt een heel tumult; Jos weet
het touw vast te grijpen en Annie heeft het touw definitief vast. De erg oude eigenaar van de
hond heeft geen enkele zeggenschap over het beest. We lopen door en het duurt een tijd
voordat de rust bij iedereen weer terug is. Vermeldenswaard is ook dat kleine Eefje de 23
km bijna helemaal zelf gelopen heeft!

September, Japke was er niet voor het laatste traject, er waren 8 wandelaars voor de laatste
etappe van Zuidwolde naar Fluitenberg.
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Door een andere aanleg van de provinciale weg was het erg lastig om de juiste weg te
vinden, er moest veel geïmproviseerd worden.

16 oktober Nieuwe route; De loop langs de hunebedden.
Gemma, Anita, Japke, Ineke, Louise, Jos, Els, Ryan, Mieke
De eerste etappe van de Loop langs de Hunebedden wordt vandaag gelopen van Assen
naar Gasteren. Het is een wondermooie oktoberdag met prachtig licht en later ook bijna
zomerse temperaturen. Het is wel wat gepuzzel om de juiste route te vinden, maar we lopen
nergens echt verkeerd. Op het einde van de dag gunnen we ons een horecapauze in
Oudemolen, want het restaurant in Gasteren is dicht.

20 november: Ed; Anne van Es; Maarten; Mieke; Japke; Angela; Els; Louise; Annie;
Wietske; Anita; Eika; Lenie; Gemma, Ryan. We lopen van Gasteren naar Westlaren.
Het is een dag met zeer harde wind; op de radio werd gewaarschuwd niet in het bos te gaan
lopen vanwege vallende takken, maar wij hadden geen radio bij ons, dus wisten dat niet. Het
was wel een heel aparte dag om te lopen en het regende gelukkig maar heel zachtjes.
Na afloop gaan we eten in de pannenkoekenboerderij in Gasteren.

18 december: Anneke, Ed; Mieke, Ryan, Anne V. Japke, Angela, Louise, Anita, Gemma,
Wietske, Lenie, Eika.
We lopen van Westlaren naar Annen, na een dik uur en een klein beetje omlopen komen we
aan bij het Nivonhuis, waar Annie en Els huiswacht zijn. Ze hebben de koffie klaar met
heerlijk gevulde koken van de banketbakker. Het is voor december heerlijk wandelweer;
geen wind, niet te koud en zo nu en dan een schraal zonnetje. Op de brink van Zuidlaren
lunchen we. Helaas wordt het s’ middags weer wat spoorzoeken, maar we bereiken op tijd
de auto.

Japke Kooistra
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VERSLAG VAN DE NIVON MIDDAG LEESGROEP IN 2016-2017
De middagleesgroep heeft/gaat seizoen 2016/2017 de volgende boeken bespreken:
Margriet de Moor : De schilder en het meisje uit 2010 , 304 pagina's
Arjan Visser : Hemelval uit 2006 , 237 pagina's
Jan Brokken : De Vergelding uit 2013 , 256 pagina's
H.M. van den Brink : Dijk uit 2016 , 160 pagina's
We zijn een huiskamerleesgroep , en dat wil zeggen dat er een beperking aan het aantal
deelnemers zit.
De groep is compleet met 9 deelnemers en onze "juf" neerlandica Elsbeth Willemse.
Ook zit er een beperking aan de te lezen/bespreken boeken, wij lezen alleen
Nederlandstalige literatuur
De praktijk wijst uit dat 10 personen in een woonkamer meer dan genoeg is.
En de middagleesgroep heeft nu helaas geen open plekken voor nieuwe deelnemers.
Dit seizoen lezen we toevallig redelijk jonge boeken, maar er zitten ook wel eens "oudjes "
tussen .
We bepalen gezamenlijk welke boeken we gaan lezen.
Thea Uiterwijk
VERSLAG VAN DE NIVON AVOND LEESGROEP IN 2016-2017
Naast onze begeleidster, Elsbeth Willemse, die ons met haar jarenlange ervaring in het
literatuuronderwijs op de middelbare school en in het begeleiden van literaire leesgroepen
veel over de schrijvers, de boeken, en de stromingen waartoe deze gerekend worden vertelt,
telt onze groep op dit moment acht leden. Omdat we, net als de middagleesgroep, met
elkaar in onze huiskamers bijeenkomen, kan de groep niet veel groter worden.
In het najaar van 2016 lazen we Het smelt van Lize Spit en De schilder en het meisje van
Margriet de Moor. In het voorjaar van 2017 zullen we bij elkaar komen om Opwaaiende
zomerjurken van Oek de Jong en De stille kracht van Louis Couperus te bespreken.
Elsbeth zorgt voor een gesprek met een min of meer vast verloop. Eerst laat zij ieder van
ons
om beurten vertellen, wat we van het boek vonden. Daarbij blijkt bijna steeds, dat er grote
verschillen zijn in hoe we het boek waardeerden. Het is leuk om van elkaar te leren, wat voor
ieder van ons belangrijke eigenschappen zijn, waarop we een roman waarderen. Na dit
rondje geeft Elsbeth ons een uitleg over het boek, de schrijver, en hoe deze passen in de
Nederlandse literatuur. Daarna praten we dan nog een tijdje door over het boek en wijzen
elkaar op details in het boek die ons troffen.
Ik spreek, weet ik, namens ons allen, als ik zeg dat we de avonden geweldig waarderen.
Donald Elsas
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