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1. Bestuur. 

Het bestuur in 2022: Arnold Surmeijer, voorzitter, Theo Verbiest, penningmeester, Janni Boeijink, 
secretaris, Jan Verwoerd (tot 10.3.2022}, Joke Stoker-v.d. Bult.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10.3.2022 werd Jan Verwoerd bedankt voor het werk dat hij 
voor de vereniging als bestuurslid en als rayonvertegenwoordiger heeft verzet. De voorzitter liet zijn 
bedankje vergezeld gaan van een cadeaubon en een boeket bloemen voor Wimmy Verwoerd.  

Door de maatrgelen rond de covid pandemie moesten de geplande activiteiten in januari 2022 worden 
afgezegd.  
Er zijn in 2022 8 bestuursvergaderingen gehouden. 

2. Rayonvertegenwoordiging. 

3 rayonvertegenwoordigers zijn in 2022 gestopt. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 10.3.2022 
zijn ze bedankt voor het werk dat zij voor de vereniging hebben verzet. Als bedankje hebben zij een 
cadeaubon ontvangen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10.3.2022 hebben zich 2 nieuwe 
rayonvertegenwoordigers gemeld.  
Het team van rayonvertegenwoordigers bestaat in 2022 uit: 
Sietse Stob, Jan Dijkema, Wim Staal, Joke Stoker- van de Bult, Bep Zwikstra- de Keizer, Gert Vrieling, 
Kor Visser, Hanneke Bolhuis- v.d. Laan, Kasper Staal, Kor de Jong, Hendrik Kuiper, Theo Verbiest, Dik 
Niewold, Ellen Joosten, Luuk Reinds, Diny Smit-Kamps.. 
Het bestuur bedankt de rayonvertegenwoordigers voor het werk dat zij voor de vereniging verrichten. 
De in 2022 geplande herindeling van enkel rayons is, zijn in overleg met de leden en de 
rayonvertegenwoordigers verder uitgewerkt.  

3. Reis/ontmoetingsdag. 

Op 21 april 2022 was de reis/ontmoetingsdag in de vorm van een boottocht van en naar Eernewoude. 
Aan deze dag hebben 79 leden deelgenomen.  

4. 40-jarig jubileum op 12 oktober 2022 

De viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging heeft op 12.10.2022 bij Hotel van der Valk te 
Zuidbroek plaatsgevonden. 150 leden hebben de 40-jarig jubileum bijgewoond. 
Aan de aanwezige leden is na afloop van de viering een kleine attentie uitgereikt. Via de post zijn de 
attenties voor de niet aanwezige leden naar het huisadres gezonden.  

5.  Leden in 2022 

De volgende nieuwe leden konden we verwelkomen: 

Mw. A. Sporrel, Mw. E. Wolters-de Jong, Mw. G. Hiddema-de Boer. 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 
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H. Abbing en partner, Mw. M. Visser-Bakker, Mw. E. van der Ploeg, J. Klompmaker, L. Rodenhuis en 
partner, O. Oeseburg, Mw. T. Nahumury-Kroon, J. Kiers en partner, Mw. Berghuis-Gankema, C.H. 
Lameris, A. Ammersken, G. Berveling, J. Donders. 

Overleden: 
Voor zover bij het secretariaat bekend gemaakt, zijn de volgende leden ons ontvallen 

H. Visser 6.1.2022, Mw. Velthuis-Wigherink 3.3.2022, E.E. Broers 27.4.2022, L. Middel juni 2022, F. 
Rasker in 2022, J.G.G. Niehaus 26.10.2022 en partner Mw. Niehaus-de Bruyn (datum onbekend), Mw. 
A. Nieboer-Beukema 5.11.2022 

6. Extra Activiteiten 

In 2022 zijn er geen extra activiteiten geweest. 

7. December attenties.  

 59 leden van 80-jaar en ouder of langdurig zieken hebben van een bestuurslid/rayonvertegenwoordiger 
of plv. rayonvertegenwoordiger een december attentie ontvangen. 

8.  Algemene ledenvergadering. 

De Algemene Ledenvergadering heeft op 10 maart 2022 heeft plaatsgevonden in het Mfc de Wijert in 
Groningen. Daarbij waren 18 leden aanwezig. 

9. Nieuwsbrief. 
  
In juni 2022 en in december 2022 zijn er nieuwsbrieven aan de leden gezonden. In de nieuwsbrieven 
worden (indien mogelijk) ook de extra activiteiten aangekondigd. Deze nieuwsbrieven zijn vooral 
bedoeld voor die leden die geen toegang tot de website hebben om op de hoogte te blijven. 
  
10.  Informatievoorziening 

De afname van het aantal leden is ook in 2022 groter dan de komst van nieuwe leden. Dit is een niet te 
stoppen proces door oplopende leeftijd (momenteel staat  de stand op : 205). De inkomsten nemen 
daardoor af en nopen de vereniging om goed op de uitgaven te blijven letten.  
De contributiebrieven worden vanaf 2023 via de mail aan de leden gezonden. De leden die geen 
mailadres hebben ontvangen de contributiebrief via de post.  
Dit betekent dat de informatievoorziening van de vereniging naar de leden en andersom voor het 
grootste deel via de mail zal plaatsvinden. Voor de leden zonder mailadres wordt de informatie via de 
post toegezonden.  
Het doorgeven van een nieuw of gewijzigd email adres is net als het doorgeven van een verhuizing van 
belang om de informatie te blijven ontvangen. 

11. Website 

Neem eens een kijkje op onze website: www.teleplusgroningen.nl 
Onze website is in het kader van onder andere de privacywetgeving AVG ook voorzien van een 
veiligheidscertificaat. 

Tot slot. 

Het bestuur bedankt eenieder die op de een of andere wijze zijn steentje heeft bijgedragen om de 
zaken  
binnen en buiten de vereniging goed te laten verlopen. Voor 2023 hopen we dat we weer een 
aantrekkelijk activiteitenprogramma te kunnen aanbieden. 
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Assen, december 2022 
Janni Boeijink, secretaris 


