
  Bestuurlijk Jaarverslag 2016 
 
Het bestuur bestond  na de vorige ledenvergadering ( 16 maart) uit de leden: 
 

 Anton Cramer  Voorzitter 

 Jan Besselink, secretaris. 

 Corri Veldkamp,  penningmeester. 

 Jannie de Rooij algemeen bestuurslid.  

 Ria Ter Haar  aspirant bestuurslid 
 
Het leden aantal van de vereniging is 260 leden.  
Het bestuur vergaderde 9 maal. Hierbij waren ook de vergaderingen samen met de 
activiteitencommissie. 
 
De activiteitencommissie is in 2016 heel actief geweest. De groep bestond uit 5 personen die 
gedurende het jaar 7 activiteiten hebben georganiseerd.  
 
Ledendag: Kunst cultuur en natuur, daar weet Nivon Zwolle wel raad mee. Dat bleek maar 
weer eens op de zondag 22 mei gehouden ledendag bij de Beeldentuin in Witharen bij 
Ommen. 23 leden van onze afdeling waren heel enthousiast.  Het werd een onvergetelijke 
dag. 
 
Corri en Anton en Ria hebben Nivon Raad bezocht. Corri is naar de landelijke vergadering 
van de penningmeesters geweest. 
Corri en Anton waren betrokken bij de vergadering van regio Noord. 
 
Eveneens zijn bezocht door het bestuur diverse discussie bijeenkomsten zoals: 

 Het gezicht van het Nivon naar buiten te laten zien, door middel van activiteiten rond 
een thema 

 Nivon Zwolle was uitgenodigd om bij een ledendag van de ledenvereniging van Icare 
een Nivon stand te bemensen om het Nivon beter bekend te maken. 

 Discussie hervorming Nivon. In dit kader is er een gezamenlijke brief met Noord naar 
het hoofdkantoor gestuurd voor meer draagkracht in het kader van hervorming Nivon. 
In een brainstorm avond zijn er hele goede ideeën aangedragen. 

 
Het bestuur heeft contact gehad met Nivon Meppel e.o. over eventuele samenwerking en 
goede kontakten op te bouwen. 
 
De gezamenlijke activiteiten zullen van nu af aan ook geplaatst worden op de website van 
Regio-Noord  
 
Al met al een goed jaar voor onze Nivon Zwolle club. 
 
Zwolle, 2016 
 
Jan Besselink 

http://www.nivonjong.org/docs/promotiemateriaal/

