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Jaarverslag 2019 

 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van onze secretaris over het jubileumjaar 2019. 

Wenters Plus is opgericht op 5 januari 2009 en daarom bestond onze Vereniging  alweer 10 

jaar. Om dit 10-jarig jubileum te vieren heeft op 6 oktober 2019 onze Vereniging een concert 

georganiseerd in de Jacobskerk. 

Op 8 januari zijn we 2019 begonnen met een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst met 

muziek van twee jeugdige muzikanten,  Beer Swilders op viool en Eamon te Voortwis op 

piano.We wensten elkaar een voorspoedig 2019 en nu ik dit schrijf is het al weer 31 december 

2019. Het was een jaar met voor- en tegenspoed. Helaas zijn een aantal leden het afgelopen 

jaar overleden. Maar in 2019 groeide onze Vereniging ook 57 nieuwe leden bij. We heten al 

deze nieuwkomers van harte welkom in onze WentersPlus familie. 

Eind 2019 hadden we 582 leden. 

 

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering op 16 februari (het verslag staat in het blad van 

maart 2019) werden Hemmie Sonderen en Nel van ’t Zand benoemd tot ere leden van onze 

vereniging. 

 

Onze Vereniging heeft  in ons jubileumjaar 2019, samen met vele vrijwilligers,  weer veel 

activiteiten kunnen organiseren. 

11x een grote Bingo met leuke prijsjes, 7x een spelmiddag met rummicup,kaarten 

sjoelen,darten kegelen en biljart, 13x een middag met muziek of zang. 

 Verder waren er lezingen van het Gilde over de Wehmerbeek, een informatiemiddag over   

“valpreventie” bij de Fysiotherapie Beatrixpark, een lezing door Dolf Ruessink over zijn 

ervaringen als verslaggever en een informatieavond over hypotheken. 

Een middag werd georganiseerd in samenwerking met de politie over het onderwerp “Laat ze 

niet binnen” 

TOTAAL BIJNA  50 ACTIVITEITEN ! ( Slechts twee weken vakantie )  

Ook heeft onze Vereniging een aantal busreizen georganiseerd.  Er was een dagtocht naar de 

Ooijpolder en een dagtocht naar het Groene Hart van de Randstad. 

De 5-daagse busreis  ging in 2019 naar België, Luxemburg en Duitsland. 

De bustocht naar de Posbank met een maaltijd moest door panne met de bus worden 

uitgesteld. 

Al deze activiteiten waren niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Het bestuur 

heeft alle vrijwilligers bedankt met een etentje bij restaurant de Gulle Smid op 1 februari 

2019. 

 

Het bestuur heeft afgelopen jaar 9 x vergaderd. Voorzitter Hans Willemsen en secretaris 

Gerard Siebelink en hebben de vergaderingen van de Winterswijkse Ouderen Bonden en die 

van de Seniorenraad en van de STOA bezocht. Verder hebben Hans Willemsen en Willy 

Siebelink WentersPlus vertegenwoordigd  in de stichting “het Ontmoetingscentrum voor  
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ouderen.” Verder hebben we regelmatig WentersPlus vertegenwoordigd bij meerdere 

bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. 

Ons Verenigingsblad van Wenters Plus is 10 maal uitgebracht. 

Jaren zaten we te wachten op het nieuwe ontmoetingscentrum voor senioren in Winterswijk 

“Het Gasthuus”, Momenteel is men druk bezig met de verbouwing, er zijn muren verwijderd 

en de verwachting is dat de bouw op 1 april 2020( nee het is geen grap) wordt opgeleverd. 

Het verblijf in Party Centrum Nijenhuis was een stuk duurder dan de jaren in het Grand Café 

van de VredenseHof en  heeft een grote hap genomen uit onze financiële reserves. Het heeft 

het dagelijks bestuur hoofdbrekens gekost om de begroting 2020 weer rond te krijgen zonder 

te veel te moeten bezuinigen. We gaan afscheid nemen van onze geleasede printer en laten dit 

jaar ons boekje “Full Colour” printen bij drukkerij Holders. De advertentie kosten worden 

enigszins verhoogd. De contributie gaat zoals op de laatste jaarvergadering is besloten met 

€5,00 pp. omhoog. 

Wist u dat Bernard Rave het meeste werk verzet om dit boekje zo mooi te maken en dat hij 

elke maand er weer druk mee is? Meerdere personen leveren de stukjes aan en Bernard maakt 

er een mooi leesbaar geheel van. Bernard van deze kant, dank voor het vele werk dat je verzet  

wij allen  genieten van de mooie foto’s en van het totaal resultaat. 

 

Het bestuur het u van harte welkom op de jaarvergadering op 15 februari 2020,  waar we u de 

plannen voor 2020 presenteren. 

Winterswijk, 31 december 2019 

 

Gerard Siebelink (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 
 


