
 

Voorwoord op het jaarverslag. 

 

Beste leden van Novavita, 

 

De afgelopen maand heeft u verschillende berichten van het secretariaat ontvangen, waaronder op 

één dag zelf twee overlijdens berichten. Ik vond dat heftig en zeer verdrietig. 

Ook heb ik veel aandacht besteed om u steeds over verschillende zaken te informeren, waarbij ik ook 

de opmerking er bij maakte om niet te vergeten zich voor vandaag aan- of af te melden. Mocht u dat 

als vervelend hebben ervaren, dan kan ik u nu alvast vertellen dat u volgend jaar de kans krijgt een 

andere secretaris te kiezen, want ik ben dan aftredend. Dus: grijpt uw kans! Ga in training, want het 

is een leuke functie! 

 

Bij de afmeldingen viel mij op dat er nogal wat leden, zijn die regelmatig vaak wekelijks op één of 

meer kleinkinderen passen en daardoor niet konden komen. Zij doen het vooral omdat het leuk is om 

je kleinkind een dagje voor zich alleen te hebben, maar ook omdat kinderopvang erg prijzig is 

geworden. Het bekende mes snijdt op die manier aan twee kanten.  

Ook is mij gebleken dat verschillende leden gezondheidsproblemen hebben en daarom zich niet in 

staat voelen om vandaag hier te zijn. Ik sprak een lid van onze vereniging die net vorige week 

geopereerd was. We hopen natuurlijk allemaal dat het met collega’s die gezondheidsproblemen 

hebben, het komende jaar hun gezondheid zal verbeteren.  

 

Velen hebben op of zeer omstreeks hun verjaardag via de email een felicitatie ontvangen en ook dat 

werd door allen zeer gewaardeerd. Als databeheerder en secretaris vind ik het een manier om het 

contact met de leden levendig te houden. Soms moet je de kans grijpen om alvast een lid te 

feliciteren met zijn verjaardag. Jan Brander: van harte gefeliciteerd met je 67e verjaardag morgen. Ik 

wens je een fijne dag toe en we zullen straks allemaal op je proosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jaarverslag secretaris Novavita 2016. 

 

Periode: oktober2015 - 12 oktober 2016 

 

Beste leden, 

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

voeren.     

 

Gedurende de afgelopen periode is onze vereniging gegroeid van 133 leden naar 154 leden.  Vorig 

jaar was de aanwas 4 leden en dit jaar zelfs 21 leden. Elk jaar komen er leden bij en dat geeft aan dat 

er behoefte is om geïnformeerd te blijven over het college en ook dat de georganiseerde activiteiten 

in een behoefte voorzien.  De mond tot mond reclame doet ook zijn werk en de afgelopen twee 

weken kwamen er 6 nieuwe leden bij! 

 

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 11 oktober 40 leden en 

ook dat is beduidend minder dan vorig jaar, toen de score uiteindelijk op 56 stond. Daar zitten we op 

dit moment  (11 oktober) 16 aanwezigen onder en dat is veel! 

 

  aantal percentage 

aanwezig 40 25,97 

afwezig 70 45,45 

twijfel 1 0,65 

totaal 111   

leden  154 1,54 

percentage 
respons   72,08 

 

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

collega’s  te weten: Frank de Beer, hij was ook lid van onze vereniging, Bert van der Vliet, Cor van der 

Valk, Toine van Kalmhout, Cees Stam, Jacques van Wordragen en Baukje Wezel. 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft dit jaar twee maal vergaderd. Verder is er veel contact per email. De voorzitter en 

secretaris hebben regelmatig telefonisch overleg. 

 

Vouchers – kortingskaarten 

Ook dit jaar krijgen we in december vouchers thuis toegezonden, die een aanzienlijke korting geven 

bij verschillende Nova activiteiten, zoals,  

Nova Grand Café Restaurant 

Nova Sport & Fitness Centrum Beverwijk 

Nieuw zijn dit jaar: 

Cursus Pech onder de weg op een vaste datum in voorjaar. U hoort daar nog van 

Wintercheck voor je auto op een vaste dag in najaar, je krijgt dan een reparatieadvies 

Onderhoudsbeurt/reparatie gratis (exclusief. eventuele onderdelen) voor je pc of laptop 



 

De Nova Salon is dicht, dus die bonnen hebben we helaas moeten schrappen. En als er nog iets 

nieuws bijkomt, dan hoort u daarover. CIOS heeft nu al wachtlijsten voor verschillende sporten, dus 

ook dat was helaas niet mogelijk. 

Er zijn veel positieve reacties ontvangen, het wordt zeer gewaardeerd. Van belang hierbij is dat de 

secretaris over de juiste adres gegevens beschikt. Mocht u tussentijds verhuisd zijn, dan is het 

raadzaam deze wijziging door te geven aan het secretariaat. Anders komen deze vouchers of 

kortingskaarten op het verkeerde adres aan.  

 

Welke activiteiten hebben plaatsgevonden:  

1. Nova Volleybaltoernooi in Aalsmeer. Namens Novavita deed Ernst Huizing mee op 13 november 

2015 bij het team van het Centraal Bureau.  

2. Hodshonhuis en Huis Barnaart in Haarlem o.l.v. Ankie van de Stadt. 28 november. 

3. Rondleiding nieuwe gedeelte Laurens Baecklaan op 3 februari; 

4. Rondleiding door het Huis van Bartolotti en het huis van Brienen  op 1 april; 

5. Lezing over de Campus Haarlem door Jan Verbeek op 19 mei; 

6. Rondleiding oud Marine terrein Amsterdam  georganiseerd op 1 juni 

7. Workshop 3 D printen op 21 juni.  

8. Wandeling Haarlemse Vijfhoek op 21 september. 

 

9. (moet nog plaatsvinden: Excursie, rondvaart en West-Friese koffietafel  bij de oudste veiling van 

Nederland; de Broekerveiling in Broek op Langedijk op 18 oktober.  

10. Volleybal toernooi in Nova verband: 24 november opgeven bij: ernsthuitzing@ziggo.nl  of 

novavita@novacollege.nl 

 

Geldzaken 

Daar we van het CvB een kleine jaarlijkse financiële tegemoetkoming krijgen, hoeven we gelukkig 

geen contributie te heffen. Wel betalen deelnemers aan de georganiseerde activiteiten –indien 

nodig- een bijdrage. 

 

Novavita Website 

We zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan om een eigen website voor onze vereniging te (laten) 

maken. Dit gaat niet zonder horten of stoten. Barbara Martens zal u hierover meer informatie 

verschaffen, tijdens deze bijeenkomst.  

 

Verkiezing nieuw bestuurslid  

De oproep voor een nieuw bestuurslid heeft géén kandidaat opgeleverd. Ron Sluijs heeft zich 

herkiesbaar gesteld. De aanmeldingstermijn is op 3 oktober afgesloten. Ron blijft dus bestuurslid. Wij 

feliciteren hem met zijn herbenoeming.  

 

Ik hoop u allen op 13 oktober te zien.  

Dirk Ranzijn 
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