Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering NIVON Zuid-Holland-West
Maandag 30 augustus 2021, 16.00 uur
Wijkcentrum Ottoburg, Esdoornstraat 3, 2282 RZ Rijswijk
Aanwezigen:
Bestuur: Marlies Leegwater, voorzitter; Jos Nederpel, penningmeester; Harry Erents,
secretaris; Sonia Lumunon, lid.
Jubilarissen: Sophia Poppe, Tim Spruijt, beide 70 jaar lid; Annie & Jorien Harteveld, 60 jaar
lid; Cor van Hooft, 25 jaar lid, en zijn partner Jacqueline Hoebert 34 jaar lid, José Koning, 25
jaar lid.
Overige aanwezigen: Chris Eijgenraam, Paula van Eldijk, Marlies Hanssen, Gerda Jonker,
Bertrand Jonkers, Reggy Kuik, Ton Leegwater, Ina Potiek, Els van Rooijen, Marianne Spruijt,
Gerard Telkamp, Marlies van Velzen, Tineke Vorst, Liesbeth van Winsem, (25 totaal).
Afwezig met kennisgeving:
Jubilarissen: Ruud Looyer & Hanneke Scholten, Eddy Kips & Janneke Zomervrucht en
Martien Weber, allen 50 jaar lid; Bart van Strien & Ida de Groot, Heleen Mol, J.H. Pieterson,
Ingrid Kloos, allen 40 jaar lid; Jenny Schouten & Hans van As, Corrie van Lier, Ita van Kins,
Tineke van Til, Ruud Dresmé, Antonette van Horn, Oscar Schmitz, Dicky van Beek-Taal, Elly
van Loon, Ger Visser, allen 25 jaar lid.
Overige leden: Annie Bouwhuis, Gerty Bouwma, Marijke de Frankrijker, Annette Granetia,
Tineke van Holsteijn, Edon van Huizen, Corrie Jongepier, Jessica Langehoff, Maria
Lansdaal, Wilma de Ruijter, Ria Snoek, Ellie Soutendijk.
1. Opening
Marlies heet de jubilarissen en andere leden van harte welkom en licht het programma van
de avond toe met tussentijds eten. Zij stelt de andere leden van het bestuur voor: Jos
Nederpel, penningmeester, Sonia Lumunon, lid; Harry Erents, secretaris. Harry maakt
verslag van de vergadering.
De datum is wederom niet, vanwege corona, in het voorjaar, zoals gebruikelijk.
Dit kalenderjaar zijn 26 leden 25 jaar lid, 7 leden 40 jaar lid, 7 leden 50 jaar lid, 2 leden 60
jaar lid en 2 leden 70 jaar lid. Van de uitgenodigde jubilarissen zijn er 7 aanwezig.
De documentatie voor de vergadering is aanwezig in mappen. Ieder heeft een map. We
volgen de agenda. Hiermee is de vergadering geopend.
2. Het verslag van vorige jaarvergadering, in 2020
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3. Activiteitenverslagen over 2020
Documenten:
-Activiteiten van het bestuur van Zuid-Holland-West.
-Activiteiten van Rijswijk/Den Haag
-Activiteiten van Leiden
De voorzitter licht wat bijzonderheden uit de verslagen.
Het Bestuur van Zuid-Holland-West:
Door corona werd veel afgelast mede omdat onze locaties niet beschikbaar waren. De
Algemene Ledenvergadering (ALV) werd verplaatst naar het najaar en gehouden bij De
Zoete Aarde in Zoetermeer. Het bestuur kwam vooral bijeen voor noodzakelijke activiteiten:
het voorbereiden van de ALV, vaststelling van de jaarstukken, verantwoording van de
subsidie van 2019 en aanvraag van de subsidie voor het jaar 2021 bij de Gemeente Rijswijk.
Het bestuur verwelkomde Sonia Lumunon als nieuw bestuurslid.
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Gastteam Rijswijk/Den Haag: De donderdag- en zaterdagactiviteiten leden onder corona.
Na maart vonden veel minder activiteiten plaats met name de donderdagavondactiviteiten
werden getroffen. In de zomer en het najaar werd in navolging van het Wandelcafé Leiden
vooral gewandeld. Een vervolg op de EHBO-cursus werd uitgesteld. Verspreiding van de
brochure werd stopgezet (evenals het nadenken over een nieuwe kaft voor de brochure).
Het gastteam telt nu 6 leden (nadat Paulus van Miert in maart stopte).
De leden van het Gastteam worden bedankt en ontvangen een presentje.
Wandelcafé Leiden:
Corona beperkte ook de woensdag en zondag wandelingen en die toch georganiseerd
waren werden in en om Leiden gehouden.
(Beknopte samenvatting van het jaarverslag: De kerngroep kende enkele wijzigingen: Tiane
Heins en Gerard Telkamp versterkten het team; Hetty de Vrijer stopte per 1 december.
Café-avonden en wandelweekenden werden afgelast.
In totaal vonden 18 wandelingen plaats met 372 deelnemers.
Financieel gezien waren er minder reis- en publiciteitskosten, maar meer vergaderkosten.
Reserveringen vonden plaats voor het uitgestelde etentje en voor het 25 jarig jubileum van
het Wandelcafé in 2021.)
4. Financiën
De jaarrekening 2020 wordt toegelicht door de penningmeester, Jos Nederpel.
Over 2020 was er een positief saldo van 5633,17 euro. Over de 25.000 euro, die op de
spaarrekening zijn gezet van NIVON-Centraal wordt nog 1,2% aan rente ontvangen, 300
euro. Van de gemeente Rijswijk hebben we een subsidie ontvangen van 5900 euro.
De resultatenrekening is uitgespitst naar de verschillende vroegere afdelingen. Dit is nodig
i.v.m. de subsidie van de Gemeente Rijswijk.
Gerard Telkamp vraagt n.a.v. de gestegen portokosten of we echt zo veel leden (ca. 1000)
hebben? Marlies geeft aan dat wat er staat niet helemaal juist is, er zijn meer leden (1864 op
8 maart 2021). Het getal betreft de leden die op één adres wonen en de folder krijgen
toegestuurd.
Jorien Harteveld wijst er op dat de ledengroei landelijk is en te maken heeft met een
beleidswijziging van NIVON Centraal om kinderen tot 12 jaar gratis toegang te geven tot de
natuurvriendenhuizen en –campings. Dit zal ook een lonend effect naar de toekomst hebben
in de vorm van verjonging en toekomstige vrijwilligers.
Door corona zijn er weinig uitgaven. Het bestuur is in overleg met de Gemeente Rijswijk over
het bedrag van de niet-bestede subsidie. De Gemeente heeft nog geen beleid daaromtrent
ontwikkeld. Er is door het bestuur een voorstel gedaan voor een aantal speciale activiteiten
vooral gericht op inwoners van Rijswijk (o.a. alleenstaande ouderen/landgoed Te Werve
eens op een zondagmiddag, alle tentoonstellingen van Museum Rijswijk). Er is voor volgend
jaar ook minder subsidie aangevraagd.
Voorstel bestuur: In de balans is te zien dat een bedrag van € 25.000 geleend is aan het
Nivon voor aflossing van hypotheekleningen van Natuurvriendenhuizen, NIVON Lening NVH.
Voorwaarde is dat Nivon ZHW dat op elk gewenst moment kan terugvragen. Bij de laatste
NivonRaad bleek dat Nivon Centraal geen budget meer had voor investeringen in het
Duurzaamheidsfonds voor aanschaf zonnepanelen en verdere verduurzaming van
Natuurvriendehuizen. Vandaar dat we als bestuur van Nivon ZHW voorstellen om van de
lening € 10.000 om te zetten in een gift voor investeringen in verduurzaming van
Natuurvriendenhuizen.
Andere voorstellen die worden gedaan voor benutting van het Duurzaamheidsfonds zijn:
motorboot voor De Kleine Rug (Jorien Harteveld) met een reserveringsfonds voor accu’s.
José Koning en anderen vinden dat er wel een terugkoppeling vanuit NIVON Centraal moet
plaatsvinden.
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Behalve dat hij graag zou zien dat Nivon ZHW bijdraagt aan verduurzaming vindt Jos
Nederpel het bedrag aan reservering, € 25.000 , te groot voor een kleine vereniging als wij
zijn.
Het voorstel wordt met algemene instemming aangenomen. Met de kanttekening dat
besteding moet plaatsvinden met instemming van Nivon ZHW en dat wat er gebeurt ook
teruggekoppeld wordt naar de leden.
5. Kascommissie
-De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd. Alles klopte.
De balans en jaarrekening over 2020 worden met dank aan de Kascommissie
Goedgekeurd door de ALV.
-Marlies Hanssen is aftredend. Tineke van Holsteijn blijft aan. (Ze is helaas door
een enkelblessure verhinderd aanwezig te zijn.) Jorien Harteveld is bereid toe te treden tot
de Kascommissie. Er melden zich geen andere nieuwe leden aan. Marlies Hanssen wil wel
reserve zijn. Aldus wordt besloten.
Marlies Hanssen krijgt ook een presentje voor haar Kascommissielidmaatschap.
6. Begroting 2020
Al even aan de orde geweest bij punt 4.
Jos Nederpel licht nog een en ander toe. Begroting is ingezet op een lager bedrag dan
voorgaande jaren en benutting van reserves.
Subsidie is afgelopen jaar verlengd en heeft geleid tot een overschot door minder
activiteiten, minder administratiekosten, geen scholing (EHBO). Minder rente-inkomsten
zullen er zijn door de gedeeltelijke omzetting van de NIVON lening in een gift aan het
Duurzaamheidfonds. Bureaukosten zijn iets opgevoerd i.v.m. mogelijke aanschaf van een
beamer. Die is er wel in Stervoorde, maar niet hier op Ottoburg. Wellicht moeten we af en
toe van locatie wisselen.
José Koning pleit voor 1 locatie, anders is overzichtelijkheid in het geding. Ze krijgt bijval.
Dus daarmee wordt rekening gehouden.
De begroting wordt goedgekeurd.
Op zaterdag 11 september zijn we aanwezig op het Strandwalfestival in Rijswijk in een
poging om NIVON te laten zien aan de inwoners van Rijswijk.
7. Afvaardiging naar NIVON raad:
Ondanks de oproep waren er geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten. De bestaande
afgevaardigden hebben zich opnieuw kandidaat gesteld. Marlies Leegwater, Jos Nederpel,
Wilma de Ruiter met Harry Erents als reserve, worden met algemene instemming herkozen.
PAUZE
Warme Boreks van de bakker in de Herenstraat worden met smaak gegeten.
8. Huldiging Jubilarissen
70 jaar lid, dus sinds 1951
Fiep (Sophia) Poppe.
Mijn Olympische medaille! Afkomstig uit Amsterdam, vrienden en familie achterlatend
verhuist ze naar Den Haag als haar man daar werk vindt. Was in Amsterdam ook lid van het
AJC. In Den Haag kiest ze voor het NIVON, vanwege hetzelfde gedachtegoed. Overigens
was ze niet zo’n actief lid. Haar hele leven speelde zich af op de volksdansvloer, althans tot
corona. Fiep kan het iedereen aanraden. Het is zo leuk en het leert je je lichaam in balans te
houden. In coronatijd werd het wandelen, de natuur blijft altijd.
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Tim Spruijt
Is in 1951 geboren, zijn ouders maakten hem toen meteen lid en hij bleef altijd lid.
Tim kwam uit een rood gezin, AJC, Meubelmakersbond (eerst Rotterdam, dan Amsterdam),
later opgegaan in FNV. Hij deed veel met het NIVON: kinderkamp, zeilkamp, opleiding
zeilinstructeur, wintersport, de NIVON huizen. Is daarna een tijd niet meer actief geweest,
maar is nu veel aan het wandelen (lange afstanswandelingen): Pieterpad, Zuiderzeepad,
Groene Hart pad, Pelgrimspad, enz.
60 jaar lid, dus sinds 1961
Annie & Jorien Harteveld
Annie: Hun eerste NIVON vakantie was in Haarlem. Alles was toen nog gescheiden
(mannen, vrouwen), ook gezinnen. Twee jaar gedaan. Daarna veel weekenden, kerst- en
pinksterkampen, ook veel met de kinderen, vooral naar Bornebroek (Krikkenhaar). Het was
nog primitief, in de winter lag er ijs op de dekens. Laatste jaren vooral op de Kleine Rug als
gastvouw.
Jorien: Zat ook landelijk in het bestuur van de Huizen (ter ziele gegaan). Zat bij de
strandpolitie (met de speedboot ook). Werd gevraagd als voorzitter, maar dat wilde hij niet,
maar ging wel als vice-voorzitter aan de slag bij De Kleine Rug. Toezicht op onderhoud,
verwarming aanzetten, problemen oplossen (conflict bestuur en schipper, als men een
NIVON huis als het eigen huis gaat beschouwen ontstaan er altijd controverses). Zat ook in
Hoek van Holland in het bestuur (voorzitter). Bewaart goede herinneringen aan een vakantie
van de mijnwerkerskinderen uit Engeland aldaar. Aanvankelijk een beestenbende, maar daar
trok men al snel lering uit. Daarna als gastheer en klusser bij De Kleine Rug veel werk
verzet. Recent zijn er nog 4 trekkershutten bij gekomen en werden 8 wc’s opgeleverd. Liep
vorig jaar door al het gesjouw wel een liesbreuk op.
25 jaar lid, dus sinds 1996
Cor van Hooft & Jacqueline Hoebert
Jacqueline is eigenlijk al 34 jaar lid, sinds 1987, maar ontving nog geen speldje. Toen ze lid
werd was ze nog met een ander en ging veel met het NIVON kamperen, wandelen en op
vakantie. Bij NIVON Den Haag (toen nog afdelingen 1 t/m 5) deed ze voor de Haagse Toorts
de lay out, die eerst elke maand, later eens in de 2 maanden verscheen. Daar ontmoette zij
ook Annie Harteveld (typiste) en met volksdansen Fiep Poppe. Ze ging mee op
Vrouwenweek (Annelies Jansen ontmoet), deed cursussen o.a. met de 25-plus groep
(keramiek, Spaans, Esperanto) in het Nigrotje aan de Maarseveenstraat. Later werd het op
school steeds drukker en sloot ze het af.
Met Cor ging ze weer veel wandelen en kamperen. Ze hopen nog veel te wandelen en nog
heel lang lid te zijn.
José Koning
José was met een vriendin een paar dagen in het Hunehuis. Op dat moment was er net een
aanbod: als je nu lid werd was het tot het einde van het jaar gratis. Tijdens een
wandelweekend kwam ze in contact met Marja Exterkate en ging ze veel wandelweekenden
doen met Leiden (eerst o.l.v. Henk Jansen, later Hetty de Vrijer). Vanuit Den Haag ging ze
naar Boertange en Duitsland. In Den Haag ging ze ook mee doen met de activiteiten op de
donder- en zaterdagen en sinds een jaar of 5 is ze lid van het Gastteam dat de activiteiten op
de donder- en zaterdagen organiseert. Verder doet ze nog veel wandelweekenden, zoals
binnenkort in Eikhold (Heerlen), waar een nieuw wandelpad met 4 deeltrajecten, de Dutch
Mountain Trail, is ontworpen. Ze hoopt nog lang lid te blijven van het Gastteam en maakt
daarbij dankbaar gebruik van haar netwerk met mensen uit haar verleden.
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Alle jubilarissen kregen het hen toekomende speldje opgespeld.
9. Toekomstplannen
Voor het Gastteam worden nieuwe leden gezocht. Nenne van der Meer heeft zich recent
aangemeld en wil graag fietstochten organiseren, maar meer nieuwe leden zijn van harte
welkom. Ook wordt een nieuwe penningmeester gezocht. Jos Nederpel wil stoppen, omdat
hij het met tegenzin doet, met name het balansen. Aanmelden graag voor de volgende
Algemene Ledenvergadering. Zegt het voort.
Balans opmaken uitbesteden aan een bureau, zoals geopperd wordt, zou uitkomst kunnen
bieden als alle financiële transacties zichtbaar worden voor de penningmeester.

We hopen straks weer meer gezellige dingen te doen, ideeën zijn altijd welkom, en ook met
de donderdagavonden te starten. Waarschijnlijk hier in Ottoburg.
Jorien: Als de zaal hier geen beamer heeft dan is die toch te huren of aan te schaffen!
10. Rondvraag
Gerard Telkamp merkt op dat de zaal in Rijswijk best makkelijk bereikbaar is vanuit Leiden.
Het zou voor de leden uit Leiden geen belemmering moeten zijn om hier naar toe te komen.
Die bereikbaarheid zou duidelijk gemaakt kunnen worden in aankondigingen.
De vergadering wordt gesloten, met dank aan allen voor hun aanwezigheid.
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