
Concept Jaarverslag secretaris Nova Vitaal 2015 

 

Periode: 5 november 2014- 28 oktober 2015 

 

Beste leden, 

Het jaarverslag wordt u hierbij gepresenteerd. Op de jaarvergadering kunt u hierover het woord 

voeren. Ik ben buitengewoon verheugd dat ik dit jaar wel in de gelegenheid zal zijn om aanwezig te 

zijn. Vorig jaar moest ik wegens gezondheidsredenen verstek laten gaan.    

 

Gedurende de afgelopen periode is onze vereniging gegroeid van 129 leden naar 133 leden.  In 

vergelijk met vorig jaar is dat weinig.  

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 17 oktober 57 leden en 

ook dat is beduidend minder dan vorig jaar, toen de score op 80 stond.   

 

 28-10-2015 aantal percentage 

aanwezig 56 42,11 

afwezig 56 42,11 

twijfel   0,00 

totaal 112   

leden  133 1,33 

percentage 
respons   84,21 

 

 

Gedurende de afgelopen periode heeft u bericht gekregen van het overlijden van verschillende oud 

collega’s  te weten: Marianne Koek,  Fons Reehorst, Hans Loots, Hans Gietelink,  Anja Schoof, Yvonne 

Biard, Ries Blaasse, Carry Vrugt en Annet Flink. 

Helaas heeft u wederom 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. Het bestuur zal dit bespreken 

met het CvB.  

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

 

Het bestuur of een delegatie heeft een aantal keren met het CvB overleg gevoerd. Hierbij ging het 

vooral om de vraag hoe onze leden als oud werknemers beter geïnformeerd konden worden over het 

wel en wee van het Nova College.  

Ook is overleg gevoerd met een aantal geledingen van het college om te komen tot een aantrekkelijk 

aanbod voor onze leden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er nu vouchers zijn, die een aanzienlijke 

korting geven bij verschillende activiteiten, zoals, fitness, Nova restaurant, Schoonheidsverzorging,  

kappen enz.  Er zijn al veel positieve reacties ontvangen, het wordt zeer gewaardeerd.  

Ook zijn in samenwerking met verschillende leden,  de volgende activiteiten voor onze leden 

ontwikkeld: 

1. Rondleiding door de Jordaan o.l.v. AmsterJan, deze is goed bezocht en heeft leuke reacties 

opgeleverd. 

2. Fitness Beverwijk, iedereen heeft een kortingsbon ontvangen; 

3. Novasalon, schoonheidsverzorging en kappen. Kortingsbon heeft u ontvangen; 



4. Museum van Oudheden in Leiden o.l.v. Huub Oostendorp. Is wegens te weinig belangstelling 

even opzij gezet, maar deze kans komt weer. 

5. Hodshornhuis en Huis Barnaart in Haarlem o.l.v. Ankie van de Stadt. 28 november. Deze is 

volgeboekt maar bij voldoende inschrijvingen voor herhaling vatbaar. Inschrijven bij  Ankie. 

frankievandestadt@planet.nl 

6. Sportactiviteiten o.a. tennis lessen en begeleiding  door 3e en  4e  jaars Ciossers.  Coördinatie: 

Ron Sluijs. Email: ronsluijs@gmail.com 

7. Volleybal toernooi in Nova verband: 28 november opgeven bij: ernsthuitzing@ziggo.nl 

8. Eten in het Novarestaurant; kortingsbonnen voor 2 personen zijn reeds ontvangen.  

9. Reünies “bloedgroepen”. De secretaris en andere leden kunnen u hierbij helpen, door het 

opgebouwde adressen bestand. Overigens houdt de secretaris zich aanbevolen voor uw 

oude adresbestanden.  

10. Excursie, rondvaart en West-Friese koffietafel  bij de oudste veiling van Nederland; de 

Broekerveiling in Broek op Langedijk. (kosten € 30 en duurt van 10 tot 15 of 16 uur) Wim van 

Zanen en Dirk Ranzijn zullen u te zijner tijd ( volgend voorjaar) nader informeren.  

 

U heeft kort geleden de eerste nieuwsbrief van het nova College ontvangen. Binnenkort zal u de 

mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen of u deze wilt blijven ontvangen. De verspreiding wordt daarna 

geheel verzorgd door onze contactpersoon op het Centraal Bureau, mevr. Marjan Dirkse.  

 

U heeft ook de mogelijkheid gekregen om te stemmen voor de uitblinker van het jaar. Elk ROC heeft 

iemand gekandideerd en ook het Nova College heeft dit gedaan. Een aantal van onze leden heeft niet 

alleen op haar gestemd maar ook een leuke reactie achtergelaten, waarvoor hartelijk dank.  

 

Tot slot, beste leden, 

Sinds dit jaar hebben de voorzitter en de secretaris een Nova account, maar zonder 

toegang tot Nova Portal.  

 

De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft één kandidaat opgeleverd. Barbara 

Martens heeft aangegeven bestuurslid te willen worden zonder specifieke functie.  

Rob Verhoef is aftredend. Huub Oostendorp, voorzitter,  is dit jaar ook aftredend. 

Niemand heeft zich opgegeven om deze functie over te nemen.  De 

aanmeldingstermijn is op 1 oktober afgesloten. Huub blijft dus voorzitter  

 

Ik hoop u allen op 28 oktober te zien.  

Dirk Ranzijn 
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