
 

Voorwoord op het jaarverslag 2017 

 

Beste leden van Novavita, 

 

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

verschillende overlijdens berichten. Dat is heftig en zeer verdrietig. 

 

Ondanks verschillende oproepen heeft niemand zich gemeld als nieuw bestuurslid.  Dit betekent dat 

Lenie de Fijter en ik, feitelijk bij acclamatie worden herkozen, tenzij er op dit moment nog personen 

zijn die een verkiezing willen hebben door zich kandidaat te stellen.  

 

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. Verder is er een aantal wat nu op 

vakantie gaat, lekker buiten het seizoen.  

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

staat voelen om vandaag hier te zijn. We hopen natuurlijk allemaal dat het met de collega’s die 

gezondheidsproblemen hebben en behandelingen moeten ondergaan, in het komende jaar beter zal 

gaan. 

 

Velen hebben op of omstreeks hun verjaardag via de email een felicitatie ontvangen,  dat werd , voor 

zover ik weet 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 haar verjaardag. Marianne Wessels: is vandaag jarig en gisteren Luuk Geljon. Beiden 

van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en we zullen straks allemaal op jullie proosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag secretaris Novavita 2016. 

 

Periode: oktober2016 - 18 oktober 2017 

 

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 154 leden naar 173 leden.  Vorig 

jaar was de aanwas 21leden en dit jaar 19 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.   

 

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 10 oktober 51 leden en 

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

moment  (10 oktober) 5 aanwezigen onder. 

  aantal percentage 

aanwezig 51 29,48 

afwezig 69 39,88 

twijfel 0 0,00 

totaal 120   

leden  173 1,73 

percentage 
respons   69,36 

 

 

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

collega’s  te weten:  

De leden Dolly van Drooge, voorheen VAVO in Amstelveen en Annette Karskens van de Zijlweg,  

Ben Baptist, de beveiliger van de Zijlweg, Jan Bulten van het Maritiem Instituut, Theo Bremer, sport 

docent en decaan aan de IJmond MTS, Martin Spaan, financieel medewerker van het CB en 

laatstelijk, Eva van der Burg, oud medewerker van de afd. ICT en later docent in Hoofddorp. 

  

Bestuurszaken 

 

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

secretaris hebben regelmatig telefonisch overleg. Sinds kort appen ze ook.  

 

Vouchers – kortingskaarten 

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

bij verschillende Nova activiteiten, zoals,  

Op dit moment is nog niet duidelijk welke mogelijkheden er voor de leden zal zijn. U zult daar nader 

bericht over krijgen.  



Wel is op 14 november  vanaf 13.00 uur in Hoofddorp de mogelijkheid om een wintercheck voor uw 

auto te hebben. Deze wordt uitgevoerd door het team Autotechniek. Als u moet wachten krijgt u 

koffie of thee en een niet te versmaden taartje.  

 

Nova Grand Café Restaurant (onder voorbehoud)  

De andere mogelijkheden volgen nog.  

 

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. 18 oktober 2016,  Excursie en rondvaart Broekerveiling met 20 personen 

2. 10 december 2016, Excursie naar Rotterdam met bezoek aan de Markthal, Blaakse bos ect.  20 

personen. 

3. 31 januari 2017 Bezoek aan Academie Tata Steel en Hoogovensmuseum, 20 personen 

4. 21 februari 2017, bezoek tulpenkwekerij Laan in Avenhorn, 27 personen; 

5. 19 april 2017, Cursus Pech onderweg Laurens Baaklaan Beverwijk, 15 personen 

6. 6 juni 2017, Bezoek aan gebouw “de Bazel” het oude hoofdkantoor van de Ned. 

Handelsmaatschappij in Amsterdam, 25 personen.  

7. 4 oktober, lezing over de Ontwikkelingen in het zorgonderwijs, Zijlweg Haarlem. 28 personen 

8.  12 oktober, rondleiding in het nieuwe Lorentzlaboratorium van het Teylersmuseum in Haarlem. 

21 personen.  

 

9. Dezelfde excursie zal ook worden gehouden op 19 oktober voor 43 personen. (moet nog 

plaatsvinden) 

10. 26 oktober 2017, Excursie Huisvuilcentrale te Alkmaar, 32 personen (moet nog plaatsvinden)  

 

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. 

Onze website is helemaal klaar. Van alle activiteiten is door Huub een verslag gemaakt en ook zijn de 

foto’s geplaatst. Ook andere informatie, huishoudelijk reglement, bestuurszaken en samenstelling 

e.d.  is op deze website te vinden.  

 

Verkiezing nieuw bestuurslid  

De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft géén kandidaten opgeleverd. De aanmeldingstermijn is 

op 4 oktober afgesloten. Lenie en Dirk zijn dus bij acclamatie herkozen. Wij feliciteren hen met hun 

herbenoeming. ( als dat tenminste een felicitatie waard is. Je kunt het ook een veroordeling noemen) 

 

Ik hoop u allen op 18 oktober te zien.  

Dirk Ranzijn 

 

  


