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Inleiding
In 2010 heeft de afdeling Utrecht een halve afdracht ontvangen. Doordat het aantal gastgebruikers is
toegenomen, kon het Nivoncenrtum toch goed draaien.
Net als voorgaande jaren worden de activiteiten in de afdeling gecoördineerd door het bestuur dat
regelmatig bijeenkomt en voor voortgang van bestaande en nieuwe activiteiten zorgt. Het bestuur
prijst zich gelukkig met een aantal actieve leden die de diverse groepen begeleiden.
Bestuur
Na de ledenvergadering in maart 2010 bestaat het bestuur uit :
- Harry van Someren, bestuurslid, penningmeester (aftredend in 2012)
- Trudy van den Bergh, bestuurslid, secretaris (aftredend in 2011)
- Wim Verkuil, bestuurslid, beheer agenda gebouw Rotsoord (aftredend in 2013)
- Tonny Rosbergen, bestuurslid (afgetreden in april 2010)
- Olga Verwaal, bestuurslid, beheer voorraden (afgetreden in augustus 2010)
- Dick Diepen, bestuurslid en redacteur van de web site (afgetreden in augustus 2010)
- Marrie Somers, bestuurslid (toegetreden in oktober 2010)
Gebruik van ons centrum.
Onze vaste groepen vonden ook dit jaar hier weer een goed verzorgd onderkomen.
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.
Ook het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten bleef 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.
Ook de buren van dierenweide Nieuw Rotsoord en wijkorgaan Rotsoord Nu bleven gebruik maken
van onze voorzieningen.
Kascontrole
De kas werd door een kascommissie bestaande uit Ine van Dillen en Ben van Leur gecontroleerd en in
orde bevonden zodat het bestuur en vooral de penningmeester decharge verkreeg. Tot nieuw
kascontrolecommissielid werd benoemd Thijs Notenboom en Ben van Leur blijft nog in de commissie.
Website
Dick Diepen heeft ook in 2010 onze website verzorgd.
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De website is in het jaar 2010 ongeveer 2000 maal bezocht, iets minder dan in 2009.
De agenda werd ca. 300 maal geraadpleegd, het "archief" slechts een hoogst enkele keer.
*) 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 (nieuwe en hierheen verhuisde) leden.
Naar aanleiding van verzoeken in die richting zijn er in 2010 4 bulletins verzonden.
Van de ca. 100 in het jaar 2010 nieuw ingeschreven leden heeft een enkeling gevraagd om toezending
van de bulletins.
Een paar leden hebben aangegeven dat zij in verband met hun gevorderde leeftijd afzien van verdere
toezending
en een aantal leden heeft gevraagd om e-mail berichten over nieuws.
Activiteiten
Zondagwandelingen
Onder leiding van Els Neijman en Yvonne Abels werden er in het voorjaar van 2010 twee
wandelingen gemaakt. De wandelingen waren ongeveer 15 km en er waren 5 tot 10 deelnemers.
Zaterdagwandelingen
Onder leiding van Saskia Destombes en Thijs Notenboom werd het Oeverloperpad gelopen. Er waren
15 tot 20 deelnemers.
Wandelweekend
9 en 10 oktober vond er een geslaagd wandelweekend plaats naar De Kleine Rug in Dordrecht,
georganiseerd door Yvonne Abels, Harry Wasser en Agniet Keverling. Er waren 16 deelnemers.
Culturele dag
Door Marian Bode en Trudy van den Bergh werd er een culturele dag georganiseerd naar Den Bosch.
Er waren 16 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. Er zijn 20 deelnemers.
Ook het landelijk Nivon Zang- en Muziekgilde bleef met haar fluitengroep een vaste gast in ons
centrum.
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 heeft drie
deelnemers.
Boetseren/tekenen

Een groep die wekelijks op vrijdagmiddag bijeenkomt met Letty Huusen als coördinator. Er waren
gemiddeld 6 deelnemers. Helaas is Ab Buytendorp overleden. Hij heeft jarenlang leiding gegeven aan
de groep
Fotogroep
De groep telt 20 leden. Er zijn 3 clubtochten geweest: winter, lente en herfst. Er wordt gewerkt aan de
hand van thema’s. Buiten de clubavonden is er een kleine groep die portret en modelfotografie
beoefent en is er een werkgroep architectuur.
De fotowerkgroep organiseert clubtochten, exposities en lezingen. Ze doen mee aan de Nivon
Regiowedstrijden, bezoeken exposities en nemen deel aan fotowedstrijden.
Doorlopend is er een fotopresentatie van de leden in vijf wissellijsten in het Nivoncentrum.
Met andere groepen vinden er uitwisselingen plaats om elkaars foto’s te bespreken.
De in 2010 aangeschafte beamer voldeed niet en is vervangen door een
betere. Deze aankoop is pas in januari 2011 afgerond. De fotoclub heeft een eigen website. Op
www.nivon-utrecht.nl is er een link naar deze webdsite: www.nivon-fwg-utrecht.nl
Yoga:
Annemarie Polders geeft yoga op maandag en dinsdag aan volwassenen Er is hiervoor een groeiende
belangstelling. De mensen zijn erg trouw. Op woensdagmiddagen geeft zij yoga aan kinderen en
tieners.
Zijdeschilderen
Deze groep komt elke twee weken op woensdagochtend bij elkaar. Er waren gemiddeld 9 deelnemers.
Sieraden maken
In 2010 hebben er een aantal workshops sieraden maken plaatsgevonden onder leiding van Sandra
Bergsma.
Leeskring
In 2010 zijn er twee leeskringen van start gegaan. Een op maandagavond met 4 deelnemers en een op
vrijdagmorgen met 8 deelnemers.

