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Dit is de laatste keer dat deze aanhef boven een brief, uitnodiging of ander schrijrek.nr.NL51RABO 0341415081
ven wordt vermeld.
t.n.v. ZijActief prov. Utrecht
De provinciale organisatie stopt. Het zal u niet ontgaan zijn. In verschillende hierte Alphen a/d Rijn
aan voorafgaande Nieuwsbrieven is het aangekondigd en op 21 maart jl. hebben
wij een hele feestelijke, gezellige en ontroerende laatste Jaarvergadering/Ledendag gehouden.
Dit was tevens de afsluitende activiteit.
Van deze bijeenkomst leest u in deze Nieuwsbrief een uitgebreid verslag, aangevuld met foto’s die op deze
dag zijn gemaakt. Voor u die er was nog even een herinnering en voor hen die niet aanwezig waren toch
even meebeleven op papier.
Maar u weet het, het feit dat ZijActief Utrecht stopt zegt niets over het voortbestaan van de afdelingen. Wij
hadden de laatste paar jaren 12 afdelingen. Twee van deze afdelingen zijn gestopt. Besturen die al heel lang
door dezelfde dames werden gevormd, hebben er nu een punt achter gezet. De afdeling Werkhoven deed dit
in februari met de viering van het 80-jarig jubileum en de afdeling Weesp bestond eind 2018 60-jaar en dat
hebben ze in maart gevierd als slotactiviteit.
De andere afdelingen gaan zelfstandig door met het presenteren van hun welbekende programma’s. Wij
wensen hen allemaal heel veel succes.
En wordt u gevraagd om in het bestuur te komen, doe dat en laat het voortbestaan, want:
Zeg nooit, dat kan ik niet,
maar ik zal het proberen.
Dan sta je steeds versteld
hoeveel een mens kan leren.
Met deze woorden aanvaardde ik 12 jaar geleden mijn lidmaatschap van het bestuur van ZijActief Utrecht en
zei ik JA op de vraag of ik voorzitter wilde worden. Ik heb er heel veel van geleerd en het altijd met heel veel
plezier gedaan. En dan mag ik ook namens alle bestuursleden spreken die in al die jaren een functie hebben
vervuld.
Als bestuur van ZijActief Utrecht, bestaande uit Hennie Spruit, Oda van Groen en ondergetekende zullen wij
de lopende zaken nog afwerken en zwaaien dan definitief af.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons had en het mooie afscheid met woorden, bloemen en een
enveloppe met inhoud.
Het gaat u allen goed!
Met een hartelijke groet van
Corrie Hagoort – voorzitter.
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Verslag van de Jaarvergadering/Ledendag van 21 maart 2019.
Op deze dag die om 15.00 uur begon mochten wij 205 dames verwelkomen in de mooie zalen van
De Milandhof in Zegveld.
Een ieder werd ontvangen met een lekker kopje thee of koffie met een punt vlaai met daarop een
smiley. Want wij wilden als bestuur niet dat het een tragische dag zou worden, wij wilden lachend
stoppen. Dat kwam later in het programma nog weer naar voren.
De middag werd geopend door voorzitter Corrie Hagoort.
Zij heette een ieder welkom mede namens de andere bestuursleden en sprak een
speciaal woord van welkom uit aan Leny Boere uit Oudewater en Annie Vlooswijk uit
Montfoort. Zij waren de eerste twee voorzitters in de 18 jaren die ZijActief Utrecht heeft
bestaan.
Corrie wijst de leden erop even goed rond te kijken in de zaal, want er hangen diverse
vaandels en vlaggen van afdelingen.
Soms ook een tafelkleed dat speciaal voor een afdeling is gemaakt. Beslist een kijkje waard.

Het meditatief moment werd verzorgd door de afdeling ’t Goy. De dames Da Wieman en Annie
van Winden droegen beiden een mooi gedicht voor.
Corrie gaf daarna het woord aan Oda van Groen die aan de hand van een fotopresentatie het
Jaarverslag over 2018 doornam.
Altijd weer leuk als de aanwezige dames zichzelf of anderen herkennen op de foto’s.
Met dank aan Oda voor haar werk aan deze presentatie en al het andere werk dat zij voor de
vereniging heeft gedaan, was dit agendapunt afgewerkt.
Vervolgens kreeg Hennie Spruit de microfoon. Zij is de penningmeester en vertelde in het kort hoe de
goedkeuring van de Jaarcijfers over 2018 en de Begroting voor het gedeelte van 2019 tot stand gekomen was. Zij vertelde tevens dat de leden van de kascommissie, Joke van Wijngaarden en Rita v.d.
Hulst de cijfers hadden gecontroleerd. Zij vonden het allemaal prima in orde en tekenden de hiervoor
opgestelde verklaring.
Joke van Wijngaarden stelde de aanwezige leden voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid in 2018. Als dank ontvingen beide dames een presentje, maar werden ook gevraagd
in mei nog een keer in actie te komen om de laatste cijfers te controleren.
Ook Hennie wordt met een royaal applaus bedankt voor alle werkzaamheden die bij het penningmeesterschap horen.
Hennie vraagt aan de afdelingen of zij na afloop van deze dag de tas met het Jaarverslag af willen halen met daarin als
verrassing nog een klokje. Ook voor alle leden is er een presentje. Een haarborstel met spiegel
wordt meegegeven voor ieder lid. Aan de afdelingen wordt verzocht dit bij gelegenheid uit te
delen.
Daarna werd Annie Straver gevraagd naar voren te komen.
Zij heeft vanaf het begin van ZijActief in 2001 de ledenadministratie bijgehouden, waar wij als
bestuur heel blij mee waren en dus werd Annie verrast met een bloemetje en een cadeaubon.
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Aansluitend nemen we bij het punt Afscheid van ZijActief Provincie Utrecht een duik in het verleden. Het voert te ver dit
hele verhaal in deze Nieuwsbrief op te nemen. Aan de hand van een aantal A4-tjes tekst en heel veel foto’s gaan we
door de jaren heen.
Corrie en Oda hebben dit samen verzorgd.
Dan wordt het even stil en de Burgemeester van Oudewater komt binnen. Hij blijkt te komen voor Corrie, die in die gemeente woont en hij overhandigde haar na een mooie speech “De Zilveren Stadspenning van Oudewater. Ook haar
man Joop was daarbij aanwezig.
Door een aantal organisaties waar Corrie zich vele jaren voor heeft ingezet en nog inzet is hiertoe een verzoek ingediend. Behalve de stadspenning ontvangt zij namens de Gemeente Oudewater een mooi boeket bloemen evenals van
ZijActief.

En dan krijgt Agnes van Akelijen uit Bergschenhoek het
woord. Zij biedt namens de afdelingen aan Corrie Hagoort,
Oda van Groen, Hennie Spruit en Annie Straver.een prachtig boeket Anthuriums en een enveloppe met inhoud aan.
Dit voor al het werk dat zij hebben gedaan.

Na de pauze staat Wil Hendriks klaar met een presentatie over
lachen. Verrassend te horen hoeveel soorten van lachen er voorkomen, hoe goed het is om te lachen en ja hoor, hij liet ons lachen.
Het programmaonderdeel was aangekondigd als een lachwekkende verrassing en dat was het zeker. Een goed verteller en zeer
gewaardeerd.

Hierna de grote pauze met een borreltje vooraf en een heerlijk uitgebreid buffet verzorgd door het personeel van De
Milandhof.

En om 20.00 uur stond het koor “Nooit meer Eenzaam”voor ons klaar.
Zij zongen veel bekende Nederlandse en buitenlandse liedjes die door heel veel konden worden meegezongen. Het
werd al met al een hele gezellig avond met tussendoor nog een korte pauze voor koffie en thee.
Bijna aan het einde van hun optreden zongen zij het lied “Als ik boven op de Dom sta”.
Dit lied had een op ZijActief aangepaste tekst gekregen. Op de achterzijde van deze Nieuwsbrief vindt u het terug.
Als dank ontvingen de koorleden een presentje en Corrie bedankte ook De Milandhof voor de perfecte organisatie en
de fijne samenwerking in alle 8 jaren dat we daar te gast zijn geweest.
Daarna bedankt Corrie alle aanwezigen en wenst hen een goede reis naar huis.
Meer foto’s van deze dag zijn te zien op de website van ZijActief Utrecht. Deze is nog tot 1 juli in de lucht, daarna stopt
deze.
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4.

1.
Als ik boven op de Dom sta,
kijk ik even om me heen.
Dan zie ik actieve vrouwen
in vergadering bijeen.
Hoorden jaren tot ons cluppie,
maar die groep die valt uiteen.
Maar ze kunnen allen verder,
ja ze kunnen het alleen.
Ja ze kunnen het alleen.
2.
Al zo’n 20 jaar geleden.
zoekend naar een nieuwe naam.
Dat was om een goede reden
trok ook and’re leden aan.
Niet alleen de plattelanders,
uit het dorp en uit de stad
wilden ook bij ons gaan horen
ja dat was een goede stap.
Ja dat was een goede stap.
3.
En nu achttien jaar geleden,
ZijActief dat werd de naam.
KPO was er al eerder,
vierde langer haar bestaan.
Ook de vrouwen uit het westen
met de naam als LTV,
waren al heel lang verenigd.
Alle vrouwen deden mee.
Alle vrouwen deden mee.

Tekst: Corrie Hagoort
maart 2019.

Maar de naam die moest gewijzigd,
veel moderner, bij de tijd.
Veel suggesties kwamen boven.
Het duurde best een lange tijd.
Maar toen werd er toch gekozen
voor die mooie nieuwe naam.
ZijActief was het geworden
en we konden verder gaan.
En we konden verder gaan.
5.
Achttien jaar een mooi programma
met een dame of een heer.
Er waren best veel leuke dingen.
Het was weer anders elke keer.
Ook een cursus werd gegeven,
soms een uitje, soms een feest.
Met als hoogtepunt naar Brussel.
Ook daar zij we heen geweest.
Ook daar zij we heen geweest.
6.
Veel bestuurders in die jaren,
ja het was een goede zaak.
Drie, zes , negen of meer jaren
kweten zij zich van hun taak.
Maar op zoek naar nieuwe mensen
lukte niet tot ons verdriet.

Heeft ons het besluit doen nemen,
langer doorgaan doen we niet.
Langer doorgaan doen we niet.

