
Jaarverslag secretaris Nova Vitaal 2014 

 

Periode 21 november 2013- 5 november 2014 

 

Beste leden, 

Het jaarverslag wordt u gepresenteerd door collega Ron Sluijs omdat ik, Dirk Ranzijn, wegens 

omstandigheden afwezig ben. Ik heb Ron afgelopen maandag hierover gesproken. De andere leden 

van het bestuur zijn hierover ook geïnformeerd.   

 

Gedurende de afgelopen periode is onze vereniging gegroeid van 108 leden naar 129 leden.  

Het zal u niet zijn ontgaan, maar het secretariaat heeft veel energie gestoken om zoveel mogelijk 

leden hier vandaag aanwezig te laten zijn. Het aantal aanmelding bedroeg op 3 november 80 leden 

en 3 leden twijfelden of ze aanwezig kunnen zijn, terwijl vorig jaar slechts 45 leden zich hadden 

aangemeld.  

 

  aantal percentage 

aanwezig 80 62,02 

afwezig 36 27,91 

twijfel 3 2,33 

totaal 119   

leden  129 1,29 

percentage 
respons   92,25 

 

Gedurende de afgelopen periode heeft u bericht gekregen van het overlijden van drie oud collega’s 

te weten:  Fred de Zwart, Kees de Vries en Anja Onderwater.  Helaas heeft u geen berichten 

ontvangen van collega’s waarvan afscheid werd genomen van hun werkzame tijd bij het Nova 

College.  Het wordt zeer betreurd en ook door velen gemist, dat we niet op de hoogte worden 

gesteld van collega’s die afscheid nemen.  

Als secretaris doe ik dan ook een dringend verzoek aan het College van Bestuur om ons ook hierover 

te informeren. Uiteindelijk is dit veel aangenamer dan alleen overlijdens berichten rondsturen, toch? 

 

U heeft de volgende berichten ontvangen:  

28-11-2013:  Opening vernieuwde laboratorium in Beverwijk  

3-1-2014:  Bestuursvergadering Nova Vitaal. Hier is besloten om geen contributie te heffen. 

Georganiseerde activiteiten dienen zelf te zorgen voor het dekken van de kosten.  

7-1-2014: Nieuwjaarstoespraak voorzitter CvB. 

15-1-2014 De prachtige actie van een 4e jaars klas Werktuigbouw in Beverwijk die € 6.700 

opgeleverd heeft voor het Ant. Van Leeuwenhoekziekenhuis. Leerlingen scheerden 

zich kaal uit solidariteit met hun klasgenoot Bart die chemotherapie moest 

ondergaan. 

Graag zouden we ook willen vernemen hoe het nu met deze leerling gaat.  

7-5-2014: bericht over het afstudeerproject: “Ik beleef het zo” van de theateropleiding. 

25-5-2014 Bericht over de Sluiting van de Garenkokerskade en uitnodiging voor oud gedienden 

om bij het sluitingsfeest aanwezig te zijn. 

25-5-2014 Marielle Steeman geeft aan dat ze dansavonden wil organiseren ook aan onze dames 

Men kan via email met haar in contact komen. 



3-7-2014 Nieuwsbrief Nova College voor oud medewerkers, inhoudend: jaarverslag 2013 is uit 

en nieuwe directeur Cios. Helaas is het bij deze ene nieuwsbrief gebleven.  

20-9-2014 1e aankondiging voor deze jaar bijeenkomst. 

 

Tot slot, beste leden, 

Het bestuur heeft meerdere keren geprobeerd om voor twee leden van het bestuur 

of voor onze vereniging een nova email  te verkrijgen, net zoals dit bijvoorbeeld 

gebeurt voor vrijwilligers en ZZP-ers. Op die manier zouden we veel meer nieuws van 

het college onder de gepensioneerden kunnen verspreiden. Veel leden hebben 

aangegeven dat zij nog steeds zich verbonden voelen met het college.  

Het feit dat we een groeiende vereniging zijn, het feit dat velen gehoor hebben 

gegeven om hier vandaag aanwezig te zijn of helaas zich moesten afmelden, geeft 

hun betrokkenheid volgens het bestuur duidelijk aan. 

 

De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft één kandidaat opgeleverd. Lenie de 

Fijter heeft aangegeven bestuurslid te willen worden zonder specifieke functie.  Ineke 

Bouwhuis is aftredend. Uw secretaris is dit jaar ook aftredend. Niemand heeft zich 

opgegeven om deze functie over te nemen. Ik schik mij in dit lot. 

 

In ieder geval: tot volgens jaar! 

 

Dirk Ranzijn 

 

  


