
Beste mensen. 

Vindt u dit ook? Blij zijn dat we de donkerste maanden van deze  winter achter ons 

kunnen laten.  

De dagen lengen, de natuur komt langzaam heel voorzichtig tot leven. Aan de vogels 

in de tuin is het merkbaar.  De mussen kwetteren er lustig op los. Ze hebben elkaar 

blijkbaar veel te vertellen. Nog even dan kunnen we ’s morgens vroeg gewekt wor-

den door de zang van de merels.  

Sommige struiken zoals de ribes en de wilg ontwikkelen hun bloemknoppen om wel-

dra tot bloei te komen. De krokussen durven het aan hun neuzen naar buiten te ste-

ken en de grasvelden op te fleuren met hun mooie kleuren, ondanks de nachtvor-

sten. 

Kortom het wordt lente,  

Dit geldt ook voor onze Senioren Vereniging. Er staan de komende maanden leuke 

SVO middagen op de rol. De aftrap van het nieuwe seizoen hebben we vorig jaar al 

mogen doen met een leuke ontspannende muziekmiddag. Op 17 Maart a.s. houden 

we de Algemene Ledenvergadering van onze SVO. Als bestuur presenteren wij een 

terugblik van de activiteiten die wij in 2022 voor u hebben georganiseerd. Wij horen 

graag van u of het u bevallen is. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. Onze 

penningmeester Thijs Bakker zal het financieel jaarverslag aan u presenteren, kan 

het de goedkeuring wegdragen van de kascommissie? En wie wil volgend jaar de 

kas komen controleren?  

Ook willen we graag van u vernemen wat u graag zou zien dat wij voor u op de le-

denmiddagen organiseren. Uiteindelijk vormen het bestuur samen met de leden onze 

SVO. Uw inspraak is belangrijk waar wij waarde aan hechten.  

Wat ons zorgen baart is dat het ledental terugloopt. Door ziekte of overlijden. Nieuwe 

leden dienen zich amper meer aan. U bent als lid het visitekaartje van de SVO. Wel-

licht kunt u in uw kennissenkring mensen overhalen om zich aan te sluiten bij de 

SVO. Het zou ons meer dan welkom zijn.  

Een onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is ook de bestuursverkiezing. 

Velen van ons bestuur hadden al een bestuursfunctie toe wij nog bij de ANBO aan-

gesloten waren. Deze bestuursleden hebben hun functie voortgezet bij de SVO. 

Sommigen van onze bestuursleden geven te kennen om na al die jaren af te treden 

en zich niet meer verkiesbaar te stellen wat logisch is. We doen dan ook een drin-

gend beroep aan u bij u zelf te overwegen of u het stokje voor een bepaalde tijd van 

het bestuur wilt overnemen.  Vernieuwing kan nooit geen kwaad. Nieuwe bestuursle-

den met nieuwe ideeën geven een nieuwe impuls.  

Wij hopen op een goede opkomst en dat wij uw geluid kunnen horen. Na de jaarver-

gadering is er ruimte voor een andere activiteit die ik nu niet aan u wil verklappen. 

Leuk wordt het wel.  

Louis van Rietschoten. 
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