
 

Voorwoord bij Jaarverslag 2018 

 

Beste leden van Novavita, 

 

De afgelopen maand heeft u wederom verschillende berichten van het secretariaat ontvangen. Dit 

jaar voornamelijk mededelingen over aanstaande excursies waaronder ook één overlijdens bericht. 

Dat is heftig en zeer verdrietig. 

 

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

Huub Oostendorp en Barbara Martens, feitelijk bij acclamatie worden herkozen als bestuurslid, tenzij 

er op dit moment nog personen zijn, die een verkiezing willen hebben door zich alsnog  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 kunnen 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 of nog steeds is, 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 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  contact 

met de leden te houden en hen het gevoel te geven dat ze bij Novavita horen.  Verder zou ik ook 

willen pleiten voor een link naar onze vereniging op de website van ook “ons” college. Overal waar 

onze leden komen maken wij ook reclame voor het Nova College, we ontvangen korting vouchers en 

een vorm van sponsoring vanuit het CvB is op verzoek mogelijk, dus waarom niet een simpele 

vermelding op de Nova Website. Ik doe de suggestie: bij het nieuws Nova College actueel nieuws, 

onder “over Nova”  kan eenvoudig : Novavita, vereniging van gepensioneerden” vermeld worden en 

de link naar onze website.  

  

 

 

 

 

Jaarverslag secretaris Novavita 2018 

 

Periode: 18 oktober2017 - 18 oktober 2018 

 

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 173 leden naar 198 leden.  Vorig 

jaar was de aanwas 19 leden en dit jaar 26 leden. Eén lid heeft het lidmaatschap opgezegd. 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.  We hebben nu bijna 200 leden. 

Wat wel jammer gevonden wordt, is het feit dat er geen link naar onze vereniging gevonden wordt 

op de website van ons college.  

 

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 18 oktober 54 leden  

.  

 

 

  aantal percentage 

aanwezig 54 27,27 

afwezig 83 41,92 

twijfel 0 0,00 

totaal 137   

leden  198 1,98 

percentage 
respons 

  69,19 

 

 

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

Kruithof. 

 

Bestuurszaken 

 

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

secretaris hebben wekelijks telefonisch overleg en we appen ook. Ook is er in de voorjaarsvakantie 

een bijeenkomst georganiseerd, waarbij ook met niet-bestuursleden ideeën zijn geinventariseerd 

voor komende uitstapjes e.d.  We hebben toen een agenda samengesteld en vastgesteld wie wat 

gaat organiseren. Ons doel dat ook niet-bestuurlsden iets organiseren is daarbij ruimschoots gehaald. 

Novavita is immers een vereniging van en voor de leden. 

 

Vouchers – kortingskaarten 

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

bij een aantal Nova activiteiten. Op dit moment is nog niet bekend welke kortingsmogelijkheden 

worden aangeboden. Dit jaar hebben we kunnen profiteren van deze korting omdat de excursie bij 

SHIP (80 deelnemers) en het bezoek aan de navigators bij het Maritiem inclusief de lunch door het 

CvB aangeboden werd. Wij bedanken nogmaals het CvB voor deze geste.  

  

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:  

Dit jaar zijn er veel activiteiten georganiseerd. Wij willen in het vroege voorjaar van 2019 wederom 

een verkennende bijeenkomst houden om ideeën op te doen en afspraken over activiteiten te 

maken.  



 

1. 19 oktober 2017 2e deel rondleiding in het nieuwe Lorentzlaboratorium van het Teylersmuseum                   

in Haarlem. 29 personen.  

2. 26-oktober 2017: excursie Huisvuilcentrale Alkmaar, 28 personen 

3. 14 november 2017: wintercheck personenauto’s in Hoofddorp, 12 personen en hun auto’s  

4. 29 april 2018 Excursie sluizenproject SHIP en navigatiesimulatoren Maritieme Academie met 

Lunch. 80 personen 

5. 16 mei 2018 rondleiding in het nieuwe Lorentzlaboratorium van het Teylersmuseum in Haarlem. 

21 personen.  

6. 16 mei 2017 Vogelexcursie Amsterdamse waterleidingduinen 16 personen 

7. 7 juni 2018 Alkmaar, bezoek Grote Kerk , rondwandeling en rondvaart. 

8. 11 juni 2018: Wandeling Vogelbuurt Amsterdam-Noord, 20 personen 

9. 14 september 2018 Bezoek Agriport, paprikakwekerij Wieringermeer, 20 personen 

10. 22 september 2018, bezoek Museum Kennemerland te Beverwijk, 18 personen 

11. 5 oktober 2018 Lezing Mali, afgelast wegens te weinig belangstelling. 

 

Voor de komende periode is ook een aantal activiteiten gepland.  

Op dinsdag 13 november: architectuur excursie naar Amsterdam CS en het Rijksmuseum. Er is nog 

één plaats vacant.  

Op 6 december een lezing door mevr. Mr. Yvette Beumer, notaris te Velserbroek over een 

levenstestament. U zult hier nog nadere informatie over verkrijgen. U moet u wel via email bij mij 

opgeven.  

 

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. Huub en Barbara 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  


