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ALV 

Op 30 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze werd, zoals 

inmiddels gewoonte, gecombineerd met een Themabijeenkomst. 23 Personen waren 

aanwezig op de ALV, twee personen hadden iemand gemachtigd voor hen te 

stemmen. Het Jaarverslag en het Financieel jaarverslag van 2018 zijn besproken, 

evenals het Jaarplan en de Begroting voor 2019. Op verzoek van een van de leden 

werd aan de presentatie van het Financieel jaarverslag extra aandacht besteed. 

Inhoudelijk waren er geen bezwaren en de aanwezigen verklaarden zich akkoord 

met het verlenen van decharge aan de penningmeester. De twee leden van de 

kascommissie 2018, Marianne Osnabrug en Marijn ten Holt, hadden zich beiden 

kandidaat gesteld voor de kascommissie van 2019. Middels stemming werden zij 

unaniem gekozen.      

Er is een verslag gemaakt van de vergadering, dat op de volgende ALV ter 

goedkeuring zal worden voorgelegd. Wie eerder meer wil weten over de ALV van 30 

maart kan een van de Kerngroep leden daarnaar vragen.  

 

 

Themagedeelte: ‘Vakantie, erop uit … of thuis?’ 

Na de pauze volgde het Themagedeelte van de middag. Inmiddels waren nog enkele 

Stadsdorpers binnengedruppeld, zodat we daar met ongeveer 30 personen mee aan 

de slag gingen. Na een vrolijke en aansprekende inleiding van Annette Schutte, die 

het Themagedeelte samen met Joke Schouwenaar had voorbereid, groepeerden de 

deelnemers zich rond vijf gesprekstafels. Het thema vakantie gaf verrassende 

uitspraken over wat vakantie betekent. Deze gingen veel verder dan het 

gebruikelijke ‘op reis gaan’. Een greep uit al die ideeën zie je hieronder. 

“Wat betekent vakantie voor jou?”  

- Vrijheid van alleen reizen is fijn. Soms is het alleen zijn pijnlijk – Vrij zijn van 

verplichtingen – Blij, dat het niet meer hoeft – Blote voeten in het gras en steden met 

architectuur – Lekker alleen wandelen – Trekvogel, buiten zijn – Vrijheid – 

Verwennerij – Nieuwe dingen – Fysieke beperking – Voorbereiding – Ongerepte 

natuur – Herinneringen oproepen – Uit je hoofd / In je lijf – Het is niet alleen weg, 

weg, weg, het kan ook thuis zijn – Vaak naar dezelfde plek, het feest der herkenning 

– Alleen is fijn, liever samen – Maak contact met de mensen in een vreemde 

omgeving – Kamperen met de kleinkinderen – Nieuwe smaken en geuren – Je 

verbeelding laten spreken! Je wandelingen nogmaals in gedachten overdoen – Vooral 

een soort prettige spanning vooraf, wie ga ik ontmoeten, waar wil ik naar toe?!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips, die ter sprake kwamen 

- Kras groepsreizen – Djoser groepsreizen – Koning Aap – ANWB groepsreizen – 

Tentoonstellingen in eigen stad: Tropenmuseum / Joods Historisch Museum – Zin in 

zingen? Lutherse kerk! – Busreis naar Zwitserland: verblijf in familiehotels Val 

Sinestra en  Clarezia, wandelen, samen eten en verder ben je vrij.  

 

Het delen van ervaringen en ideeën bracht menigeen op nieuwe gedachten over 

vakantie. Wat gewoon met elkaar praten over zo’n thema al niet teweeg kan 

brengen. Wat ook opviel was, dat er veel werd gelachen en er zichtbaar plezier werd 

beleefd aan het onderwerp vakantie. Laten we er met elkaar zo nu en dan eens op 

terug komen. 

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een hand-out verspreid boordevol waardevolle 

tips voor allerlei soorten en vormen van vakantie, uit of thuis.  


