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Inleiding
Het Nivon Utrecht heeft -naast de gebruikelijke activiteiten- zich ook bezig gehouden met het landelijk beleid.
Dat werd gekenmerkt door de aandacht voor grote (financiële) problemen. De landelijke bezuinigingen drukken vooral
op de afdelingen die 50% van hun afdracht moeten inleveren.
Na veel discussie besloot het bestuur om het afdelingsblad Wij Natuurvrienden op te offeren. Op een begroting van
ongeveer € 17.000 per jaar levert het opheffen van Wij Natuurvrienden ons een bezuiniging van ongeveer € 7.000 op,
zodat we met nog enkele kleine aanpassingen, de begroting sluitend hopen te maken. Eén van de aanpassingen betrof het
verhogen van de prijzen van koffie en thee, en de huur van het centrum voor gastgebruikers. Daardoor kunnen wij ons
Nivon centrum Rotsoord vooralsnog behouden.
Het Centraal Bestuur wilde of kon ons in het verslagjaar nauwelijks informeren, en pas tegen het einde van 2008 kwam
er een bijeenkomst van de Nivon raad. Daar leverden 200 afgevaardigden zware kritiek op het beleid en op de
voorgestelde bezuinigingen. Toen daarbij ook nog het zittende bestuur een aantal nieuwe kandidaatleden niet wenste op
te nemen in het bestuur, barstte de bom en voelde de voorzitter van het Centraal Bestuur zich genoodzaakt om haar zetel
en die van de nog overgebleven drie andere bestuursleden ter beschikking te stellen.
Een nieuw voorlopig bestuur heeft het roer overgenomen en zal in het voorjaar van 2009 met nieuwe plannen komen om
het Nivon er weer bovenop te krijgen. Het bestuur van het Nivon Utrecht heeft zich vrijwel voltallig in de discussie
gemengd over het landelijk beleid. Ook heeft het een brainstorm sessie georganiseerd voor geïnteresseerde leden en een
aantal kandidaten voor het nieuwe Centraal Bestuur. Emmy Huitema was bereid om op de Nivon raad namens onze
afdeling een belangrijke rol te vervullen bij de diverse voorstellen.
Net als voorgaande jaren worden de activiteiten in de afdeling gecoördineerd door het bestuur dat iedere maand bijeen
komt en voor de nodige nieuwe activiteiten zorgt. Er is een goede band binnen het bestuur opgebouwd en ieder weet zijn
of haar taak als vanzelfsprekend uit te voeren. Het bestuur prijst zich gelukkig met een aantal actieve leden die de
diverse groepen begeleiden.
Bestuur
Na de ledenvergadering in maart 2008 bestaat het bestuur uit :
- Harry van Someren, penningmeester en wnd. voorzitter, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2009)
- Geert Wolting, secretaris, lid dagelijks bestuur (aftredend in 2010)
- Tonny Rosbergen, lid bestuur en tevens toegevoegd aan het dagelijks bestuur zolang de functie van voorzitter
niet is opgevuld (aftredend in 2011)
- Trudy van den Bergh, bestuurslid, notulist (aftredend in 2011)
- Wim Verkuil, bestuurslid, beheer agenda gebouw Rotsoord (aftredend in 2010)
- Olga Verwaal, bestuurslid, beheer voorraden (aftredend in 2009)
- Dick Diepen, bestuurslid en redacteur van WN en de website (aftredend in 2010)
Kascontrole
De kas werd door een kascommissie bestaande uit Emmy Huitema en Marian Bode gecontroleerd en in orde bevonden
zodat het bestuur en vooral de penningmeester decharge verkreeg. Tot nieuw kascontrolecommissielid werd benoemd
Ine van Dillen. Emmy Huitema mag nog een jaar lid van de commissie blijven.
Huisbaas
Olga Verwaal is behalve bestuurslid van het Nivon Utrecht ook lid van het algemeen bestuur van de Stichting Nieuw
Rotsoord, onze huisbaas. Hoewel wij al jaren proberen om de banden wat aan te halen met onze medebewoners op
Rotsoord, lukt het maar mondjesmaat. Kennelijk hebben de bewoners van Rotsoord andere prioriteiten.
Wij Natuurvrienden en de website
Dick Diepen heeft ook in 2008 ons clubblad gemaakt. Het kwam zes keer uit.
Het plakken van etiketten voor de verzending van WN werd verzorgd door een nauwelijks wisselende groep
enthousiaste leden.
Zoals hiervoor gemeld komt aan het verschijnen van Wij Natuurvrienden nu een eind en zal de website een belangrijk
deel van de communicatie over moeten nemen.
De website werd opnieuw opgebouwd door Janjaap Luijt en Dick verzorgt nu het bijhouden.

Activiteiten
- Zondagwandelingen :
Onder leiding van Els Neijman en Yvonne Abels werden er in het voorjaar en het najaar van 2008 telkens twee
wandelingen gemaakt.
- Zaterdagwandelingen : onder leiding van Saskia Destombes en Thijs Notenboom werden eerste het Lingepad
en daarna het Trekvogelpad gelopen.
- De korte wandelingen op woensdagmiddagen onder het motto "Utrecht te Voet" werden georganiseerd door
Harry Wasser, Els Neijman en Jos Smit. Zij stopten na de zomer.
- In september vond voor de achtste keer het wandelweekend plaats, georganiseerd door Yvonne Abels, Harry
Wasser en Agniet Keverling.
- De Culturele dag had dit jaar de vorm van een excursie naar Naarden Vesting.
- Er was verder een causerie over bijen.
- De cursus digitale fotografie uit 2006 kreeg een vervolg in een door de fotogroep georganiseerde cursus
digitale beeldbewerking, waarvoor veel belangstelling was.
- Voor Yoga voor Kinderen was het in 2007 kennelijk nog te vroeg. Dit jaar bleek er wel voldoende
belangstelling te bestaan. Eenmaal per maand is er yoga voor ouders en kinderen.
- Een tweede Yoga groep voor volwassenen ging van start.
Vakantie Advies Bureau
Dit wordt ondertussen al jaren gerund door Saskia Destombes en zij is ook in 2008 door vele leden geraadpleegd. Veelal
wordt de informatie telefonisch verstrekt, maar ook worden regelmatig afspraken gemaakt om de informatie in te zien.
De afstemming met het bestuur vindt plaats via Tonny Rosbergen. Op termijn zullen de Vakantie advies bureaus op
andere leest geschoeid worden omdat men in Amsterdam naar een nieuwe organisatie vorm zoekt.
Muziek
Onze eigen donderdagochtendgroep musiceerde ook dit jaar weer wekelijks onder de bevlogen leiding van Ine van
Dillen.
Het landelijke Nivon Zang- & Muziekgilde bleef ook actief in ons centrum, hoewel men dit jaar in januari de
snarengroep definitief moest opheffen vanwege een te klein geworden bezetting.
Het bleef dit jaar wat stil rond ‘Muziek op Zondag’. Wim Verkuil kon geen leuke groepen programmeren, omdat er
zich geen vraag naar repetitieruimte aandiende die ook voor ons interessante mogelijkheden bood voor het gebruikelijk
geworden low-budget deal.
Boekbinden
Deze door Marianne ten Velden gestarte activiteit kwam door ziekte van Marianne in de loop van 2008 grotendeels stil
te liggen.
Boetseren/tekenen
Deze activiteit bestaat al jaren en bestaat nog uit vijf deelnemers, die wekelijks bijeen kwamen met Ab Buytendorp als
coördinator.
Fotogroep
Het verslag van de secretaris van deze groep wordt in verkorte vorm opgenomen op de website.
Midweek
Deze al 25 jaar bestaande activiteit had te maken met gevorderde leeftijd van de deelnemers, maar kwam met circa 15
deelnemers nog steeds elke 14 dagen bijeen voor lezingen en het met elkaar bespreken van gevarieerde onderwerpen.
Muziekgilde
Deze Utrechtse muziekgroep bestaat ook al 25 jaar en ondervond ook de gevolgen van toegenomen leeftijden (velen zijn
80+). Men trad niet meer publiekelijk op, maar speelde wekelijks voor eigen genoegen licht klassieke muziek.
Yoga
Onder leiding van Annemarie Polders bleven de maandag- en dinsdaggroepen op voldoende sterkte. In beide groepen is
er nog plaats voor enige deelnemers.
Meditatie
De (inloop-)sessies onder leiding van Annemarie Polders werden wisselend bezocht. Kennelijk is het in onze kring nog
even wennen aan deze activiteit.
Zijdeschilderen
Deze groep komt nog steeds elke twee weken op woensdagochtend bij elkaar.

