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Ook voor het bestuur van Club 50Plus Noorden was 2020 een bijzonder jaar.
Op 15 maart 2020 werden de eerste Corona-maatregelen afgekondigd en vanaf dat moment
moesten de activiteiten van Club 50Plus worden stilgelegd.
Voor veel senioren brak een eenzame tijd aan, waarbij men bijna volledig aan huis gebonden was.
Gelukkig kregen we een mooie zonnige zomer, zodat veel leden nog op pad konden op de fiets of
een lekker stukje konden gaan wandelen. Veel bezoek werd in de tuin ontvangen, maar voor heel
veel senioren was de angst voor het virus een grote domper voor hun sociale leven. Om de leden
een hart onder de riem te steken kregen alle leden in het voorjaar een chocoladereep en in de
zomer stuurden we een kaart met bloemenzaad mee met de nieuwsbrief. Als kerstgroet en
nieuwjaarswens werd bij alle leden een kerstster bezorgd.
Dolblij waren we toen we in augustus/september weer groen licht kregen om te starten met wat
activiteiten. Het bestuur had al menig vergadering belegd om te regelen dat de activiteiten
verantwoord en veilig konden worden uitgevoerd. Er was gezorgd voor hygiëne zuilen bij de
ingang van de Rietzanger en in de toiletten waren apparaten met papieren handdoekjes
opgehangen. Zeepjes waren vervangen door reinigingsgel en er waren afspraken gemaakt over
het schoonmaken van tafels, stoelen en toiletten na elke activiteit.
Helaas was de feestvreugde maar van korte duur want op 15 oktober ging Nederland opnieuw in
lock-down en konden er geen activiteiten meer worden gehouden.
Door alle COVID-19 ontwikkelingen heeft het bestuur in 2020 ook vaker vergaderd. Omdat
vergaderen in de Rietzanger niet mogelijk was, werd er “digitaal” vergaderd, via het beeldscherm.
Onderwerpen waren o.a. natuurlijk de COVID-19 maatregelen, het starten van de activiteiten en
het contact met onze leden. Daarnaast kwamen ook regelmatig de financiën op de agenda, want
door het sluiten van de Rietzanger liepen natuurlijk ook de inkomsten drastisch terug.
Leden:
Op 31 december 2020 telde onze club 360 leden, waarvan er zich 55 inzetten als vrijwilliger voor
onze Club.
Helaas zijn de volgende leden in het afgelopen jaar overleden:

Mevrouw A Hoogeveen
De heer J. Adegeest
Mevrouw G. Pieterse-van der Zwet
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Mevrouw T. Vianen-Pietersen
De heer J. Zwanenburg
De heer G. de Leeuw
De heer J. Goes
Activiteitenoverzicht:
De Club 50 Plus Noorden is een actieve vereniging met veel wekelijkse bijeenkomsten die in 2020
door de Corona-maatregelen niet het hele jaar doorgang konden vinden.
Van januari tot half maart vonden de wekelijkse activiteiten plaats en in augustus/september
konden de leden deelnemen aan de volgende activiteiten, waarbij de RIVM maatregelen konden
worden toegepast.
➢ Country Line Dance: elke maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur leerden ca. 16
leden onder begeleiding van mevrouw E. Vork en mevrouw G. Veenboer verschillende dansen.
➢ Jeu de Boules: Op woensdagmiddag kwamen gemiddeld 9 enthousiaste deelnemers naar de
Rietzanger voor een spelletje jeu de boules.
➢ Koersbal: omdat de belangstelling voor koersbal toenam werden de matten elke dinsdag
uitgerold zodat gemiddeld 12 leden gezellig konden koersballen.
➢ Vrij biljarten: op dinsdagavond kwamen gemiddeld zo’n 12 mannen naar de Rietzanger voor
deze activiteit.
➢ Biljartcompetitie Club50Plus: Op vrijdag werd er gebiljart in 2 groepen. Er werd niet echt in
competitie gespeeld en ook de externe wedstrijden kwamen te vervallen.
Naast de wekelijkse activiteiten organiseerde Club 50 Plus Noorden in de eerste maanden van
2020 ook nog wat andere activiteiten:
➢ Bingomiddagen: deze werden in januari en februari gehouden op woensdagmiddag. Elke
bingomiddag waren er gemiddeld 20 leden aanwezig maar ook niet-leden waren op de
bingomiddagen van harte welkom.
➢ Nieuwjaarsreceptie: op 10 januari 2020 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze werd
bezocht door ongeveer 43 leden en genodigden die onder het genot van een hapje en drankje
een gezellige middag hadden.
➢ NL-Doet: Club 50Plus Noorden had zich ook dit jaar weer aangemeld voor de NL-doet activiteit
op 13 en 14 maart 2020 maar deze werd door het Oranjefonds verplaatst naar een later
moment. Omdat onze technische mannen al wel een berg zand en grond hadden besteld, werd
er die dag nog wel heel hard gewerkt om het zand naar achter de Rietzanger te brengen.
➢ Jaarvergadering: andere jaren werd de jaarvergadering gehouden in maart, maar in 2020 is
op 7 oktober de algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de ALV traden 3
bestuursleden af en omdat zij niet herkiesbaar waren ontstonden er een aantal vacatures in het
bestuur. Er bleven slechts 4 bestuursleden over, die met elkaar de kar getrokken hebben voor
de rest van het jaar.
➢ Duo-fiets: Sinds 2019 heeft Club 50Plus Noorden een duo-fiets met trapondersteuning die
tegen een kleine vergoeding gebruikt kan worden door leden van de club 50Plus, vrijwilligers
van de Huiskamer Noorden en leden van het platform gehandicapten en senioren van de
gemeente Nieuwkoop. Helaas konden in 2020 maar een minimaal aantal mensen gebruik
maken van de duo-fiets.
➢ Verkiezingen: op 17 maart werden de landelijke verkiezingen gehouden. Doordat in de
Rietzanger een goede, veilige doorloop-route gerealiseerd kon worden, kon de Rietzanger als
stemlokaal worden gebruikt.
De volgende activiteiten konden helaas niet doorgaan in 2020:
- Vrijwilligersmiddag
- Bezoek aan de Mariagrot
- uitgaansdag
- Activiteitenochtenden/eucharistievieringen
- Sinterklaasbingo
- Kerstviering
- Fietstochten
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Yoga op dinsdagmorgen,
Soos op donderdagmiddag
Bridge op donderdagavond
KVN-avonden
Modeshow van Doorduyn

Ook de overige verhuur kwam volledig stil te liggen. Er konden geen condoleances of feestjes
gehouden worden in de Rietzanger.
Onderhoud en schoonmaak:
- Ondanks Corona werd door veel vrijwilligers nog gewerkt aan het onderhoud van de
Rietzanger. Zo werd het schilderwerk waar nodig bijgewerkt en werd gestart met het
ophogen van het straatwerk achter de Rietzanger. Ook de tuin werd wekelijks bijgehouden
en het gras werd gemaaid. Omdat de wekelijkse activiteiten niet plaatsvonden werd de
Rietzanger ook niet wekelijks schoongemaakt. De schoonmaakploeg stond wel steeds
klaar om het gebouw onder handen te nemen wanneer daar door het bestuur om werd
gevraagd.
Wat u nog meer moet weten over de Club 50 Plus Noorden:
- Zorgverzekering: als u lid bent van de Club 50 Plus Noorden en verzekerd bent bij Zorg en
Zekerheid kunt u 5% korting krijgen op uw zorgverzekering.
- De Club 50 Plus Noorden hanteert de regelgeving Drank en Horeca zoals deze in de APV
van de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld. Dit betekent o.a. dat in De Rietzanger geen
sterke drank verstrekt mag worden en dat strenge voorwaarden zijn verbonden aan het
schenken van licht alcoholische dranken zoals bier, wijn of rosé.
- Sinds 2018 heeft Club 50 Plus de mogelijkheid om het lidmaatschap door middel van
automatische incasso te innen. Op de website kunt u een machtigingsformulier voor
automatische incasso vinden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de Rietzanger of
bij de penningmeester.
Het laatste nieuws en alle overige informatie over de Club 50 Plus Noorden kunt u vinden op onze
website www.club50plusnoorden.nl. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd aan de
leden. Wanneer u deze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen kunt u dit melden bij het bestuur.
Het bestuur van de Club 50 Plus Noorden stelt het op prijs als u meedenkt. Dus wanneer u
ideeën, voorstellen of suggesties heeft, laat het ons dan even weten.
Verder wil het bestuur van de Club 50 Plus Noorden iedereen bedanken, in het bijzonder de vele
vrijwilligers die in 2020 klaar stonden om het bestuur te ondersteunen waar nodig.

Marianne van Capel-Loos
Secretaris.
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