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Inleiding
In 2009 heeft de afdeling Utrecht een halve afdracht ontvangen. Doordat het aantal gastgebruikers is
toegenomen, kon het Nivoncenrtum toch goed draaien.
Er is besloten een beamer aan te schaffen, deze zal vooral door de fotoclub gebruikt gaan worden.
Net als voorgaande jaren worden de activiteiten in de afdeling gecoördineerd door het bestuur dat iedere maand
bijeenkomt en voor de nodige nieuwe activiteiten zorgt. Het bestuur prijst zich gelukkig met een aantal actieve
leden die de diverse groepen begeleiden.
Helaas is er aan het einde van het jaar een controverse ontstaan tussen de voorzitter en de overige zes leden van
het bestuur.
Bestuur
Na de ledenvergadering in maart 2009 bestaat het bestuur uit :
- Harry van Someren, bestuurslid, penningmeester (aftredend in 2012)
- Geert Wolting, bestuurslid, voorzitter (aftredend in 2010)
- Tonny Rosbergen, bestuurslid (aftredend in 2011)
- Trudy van den Bergh, bestuurslid, secretaris (aftredend in 2011)
- Wim Verkuil, bestuurslid, beheer agenda gebouw Rotsoord (aftredend in 2010)
- Olga Verwaal, bestuurslid, beheer voorraden (aftredend in 2012)
- Dick Diepen, bestuurslid en redacteur van de web site (aftredend in 2010)
Gebruik van ons centrum.
Onze vaste groepen vonden ook dit jaar hier weer een goed verzorgd onderkomen.
De deelname aan de Midweek liep door vergrijzing in 2009 zover terug dat men na ca 30 nuttige en gezellige
jaren (waarvan de laatste 25 jaar met Nanny v.d. Haak (83) aan het voortouw) het voor gezien hield.
Er dienden zich geen nieuwe activiteiten aan.
Het gastgebruik nam toe, waardoor meer ‘lege plekken’ in de agenda op nuttige en voor onze federatie financieel
aantrekkelijke wijze konden worden benut.
Voor de landelijke afdeling van het Nederlands Pijpersgilde bleef het een vaste stek om met elkaar regelmatig te
musiceren en vergaderen.
Via ‘onze’ Ine van Dillen bleef ook het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten bij ons vergaderen.
Naast het landelijk Nivon Zang- en Muziekgilde ging ook ons Centrale Bureau in toegenomen mate gebruik
maken van onze voorzieningen voor bijeenkomsten Melchers Stichting, reizen, VAB en jongerenwerk.
Een aantal lokale muziekgroepjes is vaste gast geworden voor workshops, bandcoaching en repetities. De
accordeonist van ons ‘huisorkest’ Simche - van beroep fotograaf - is de lege dinsdagavonden gaan benutten voor
workshops digitale fotografie.
De rustige sfeer in en om ons centrum deed voorts met enige regelmaat een niet-Nivon meditatie- en
yogagroepje bij ons verschijnen.
Ook de buren van dierenweide Nieuw Rotsoord en wijkorgaan Rotsoord Nu gingen gebruik maken van onze
voorzieningen. Daarvoor werd onze grote ruimte soms omgetoverd in een heus concertzaaltje voor muziek i.k.v.
Utrechtse Culturele Zondagen.
Kascontrole
De kas werd door een kascommissie bestaande uit Emmy Huitema en Ine van Dillen gecontroleerd en in orde
bevonden zodat het bestuur en vooral de penningmeester decharge verkreeg. Tot nieuw kascontrolecommissielid
werd benoemd Ben van Leur en Ine van Dillen blijft nog in de commissie.

Website
Dick Diepen heeft ook in 2009 onze website verzorgd.
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De website is in het jaar 2009 tenminste 2678*** maal bezocht, ruim 50 maal per week. Nieuwe informatie
wordt als regel binnen enkele dagen op de website geplaatst. Van tijd tot tijd wordt verouderde informatie
verwijderd of naar de rubriek "oud nieuws" overgebracht. Na de zomer werd de website iets anders ingericht
zodat een bezoeker direct op de nieuwsrubriek terecht komt. Na een kleine steekproef is gekozen voor een iets
groter lettertype. Voorzover nog in digitale vorm beschikbaar zijn alle oude nummers van WN in een apart
archief ondergebracht, net als de twee jaargangen (2007 en 2008) van het "webmagazine".
*) Opzeggingen lijken vooral gekomen uit huishoudens waar meerdere personen lid waren.
**) Het bulletin gaat naar:
- leden die op 1-1-2009 ouder waren dan 80 jaar,
- leden die daarom gevraagd hebben
- éénmalig ook naar nieuw in onze afdeling ingeschreven leden
(nieuwe NIVON-leden en leden die van elders hierheen zijn verhuisd)
Van de ca. 50-60 in het jaar 2009 nieuw ingeschreven leden heeft in het afgelopen jaar niemand om toezending
van bulletins gevraagd, terwijl ca. 15-25 van de nieuw ingeschreven leden en ca. 10 leden die eerst een bulletin
ontvingen naar de e-mail service overgestapt zijn.
Opmerking bij "ca.": deze cijfers zijn niet exact, maar gebaseerd op een redelijk betrouwbare schatting vanuit het
geheugen van de persoon die de website en de mailing verzorgt.
***) De teller op de website registreert een bezoek vanaf een internetaansluiting slechts één keer per 24 uur.
Meerdere bezoeken op één dag door dezelfde persoon, of door verschillende personen die dezelfde
internetaansluiting gebruiken worden dus maar één keer geteld.
De bulletins zijn in 2009 verzonden in februari, mei en december. De redactie heeft in het najaar twee keer de
vraag gekregen of het bulletin niet ook rond die tijd zou kunnen verschijnen.
Het lijkt aan te bevelen om van 3 naar 4 bulletins per jaar over te gaan (januari/februari - april/mei - september december).
Activiteiten:
Zondagwandelingen
Onder leiding van Els Neijman en Yvonne Abels werden er in het voorjaar van 2009 twee wandelingen gemaakt
en in het najaar ook twee. De wandelingen waren ongeveer 15 km en er waren 5 tot 10 deelnemers.
Zaterdagwandelingen
Onder leiding van Saskia Destombes en Thijs Notenboom werd het Trekvogelpad gelopen en afgesloten met een
gezellig etentje in Bergen aan Zee, daarna is een begin gemaakt aan het Oeverloperpad. Er waren 15 tot 20
deelnemers.
Wandelweekend
10 en 11 oktober vond er een geslaagd wandelweekend plaats naar Den Broam, georganiseerd door Yvonne
Abels, Harry Wasser en Agniet Keverling. Er waren 15 deelnemers.

Culturele dag
Door Marian Bode en Trudy van den Bergh werd er een culturele dag georganiseerd naar Amsterdam. Er waren
15 deelnemers.
Muziek
Onder de stimulerende leiding van Ine van Dillen bleef de eigen donderdagochtendgroep ook dit jaar weer
behoorlijk actief. Ondanks de gevorderde leeftijd van sommige deelnemers (80+) bleef men wekelijks
bijeenkomen om samen licht-klassieke muziek te spelen. De hoge leeftijden brachten uiteraard ook afscheid
nemen na vele jaren deelname met zich mee, maar er was ook weer de nodige aanwas om de groep intact te
houden.
Ook het landelijk Nivon Zang- en Muziekgilde bleef met haar fluitengroep een vaste gast in ons centrum. Na 10
jaar samen musiceren moest men helaas afscheid nemen van hun dirigent, maar gelukkig vond men tijdig een
geschikte vervanging om verder te kunnen gaan.
Verder wordt er in ons centrum regelmatig gerepeteerd door een aantal bevriende muziekgroepen die
zich hier zijn gaan thuis voelen, onze Nieuwjaarsrecepties opluisteren en een niet onaanzienlijke bijdrage leveren
aan onze financiën.
Ook dit jaar waren er wederom helaas geen goede mogelijkheden voor de eens ontstane activiteit 'Muziek op
Zondag'
Boekbinden
Een door Marianne ten Velden gestarte activiteit met vaste deelnemers. Deze groep is in 2009 tijdelijk gestopt.
Boetseren/tekenen
Een groep die wekelijks op vrijdagmiddag bijeenkomt met Ab Buytendorp als coördinator. Er waren gemiddeld
6 deelnemers.
Fotogroep
In 2009 heeft de fotoclub haar 50 jarig bestaan gevierd. De groep telt 19 leden. Er zijn 3 clubtochten geweest:
winter, lente en herfst. Er is gewerkt aan het thema: “Oud”, foto’s in kleur. Buiten de clubavonden is er een
kleine groep die portret en modelfotografie beoefent en is er een werkgroep architectuur.
De Nivon regiowedstrijd werd verzorgd door Utrecht. De groep behaalde de 2e prijs voor de groepsinzending
kleur, thema: “Street Life”.
Ook was er een foto uitwisseling met fotoclub Fonesu uit Utrecht en een expositie in Wijkbureau Zuidwest te
Utrecht.
In de bondsfotowedstrijd behaalde de club 157 punten. Ook is er meegedaan met de serie 5 met samenhang van
de fotobond regio Utrecht -‘t Gooi.
Doorlopend is er een fotopresentatie van onze leden in vijf wissellijsten in het Nivoncentrum.
Sinds september heeft de fotoclub een eigen website, Roel Hagen heeft deze opgezet en blijft hem beheren. Op
www.nivon-utrecht.nl is er een link naar deze webdsite: www.nivon-fwg-utrecht.nl

Midweek
In de loop van 2009 is deze groep gestopt. De groep werd te klein.
Yoga:
Annemarie Polders geeft yoga op maandag en dinsdag. Beide groepen bestaan uit vijf personen. De mensen zijn
erg trouw. Van kinderyoga moesten er een aantal kinderen op zwemles. Daarom is er een tijdelijke stop van
kinderyoga.
Meditatie
Dit zijn (inloop-)sessies onder leiding van Annemarie Polders.
Zijdeschilderen
Deze groep komt elke twee weken op woensdagochtend bij elkaar. Er waren gemiddeld 9 deelnemers.

