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1 Inleiding 

 
 
 

Na het grote lustrumfeest in oktober, gaat BasBEL – de Brede 
algemene seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes en Laren – in 
2022 het zesde jaar van zijn bestaan in.  
 
Dit plan beschrijft in de eerste hoofdstukjes kort de geschiedenis en 
de structuur van de vereniging. Daarna gaat het plan in op de 
voorgenomen activiteiten voor het komende jaar, onderverdeeld 
naar de drie hoofdtaken van BasBEL: belangenbehartiging, sociale 
contacten en informatievoorziening. De laatste hoofdstukjes 
bevatten een financieel overzicht en een tijdsplanning. 
Natuurlijk moeten ook wij nog steeds een slag om de arm houden 
vanwege het coronavirus.  
 

Deze ontwerp-versie van het plan is opgesteld door het bestuur. 
Tijdens de jaarvergadering van alle leden op 22 maart (om 14.00 
uur, in de Bongerd in Eemnes) kan het plan worden aangevuld of 
gewijzigd, voordat het wordt vastgesteld. Zonodig wordt over 
voorstellen tot aanpassing bij meerderheid gestemd. 
 
Na de wijzigingen en aanvullingen waartoe de ledenvergadering 
besluit, zal het definitieve plan worden geplaatst op de website. 
 
In dit plan worden een paar keer de Statuten van de BasBEL 
genoemd. De volledige Statuten zijn eenvoudig te vinden op de 
website basbel.nl  
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2 Ontstaan BasBEL 

 
 
 

De BasBEL is ontstaan vanuit de lokale afdeling, eveneens voor de 
drie BEL-gemeenten, van de Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen, de ANBO. 
 
Rond 2014 zette het hoofdbestuur van de ANBO een nieuwe koers 
in, gevolgd door een reorganisatie waarbij meer bevoegdheden 
kwamen te liggen bij dit hoofdbestuur in Woerden, en in het 
bijzonder bij één persoon, de directeur-bestuurder. 
 
Veel lokale bestuurders achtten deze ‘centralistische’ koers in strijd 
met de belangen van hun leden. Toen ‘Woerden’ in 2015 beslag 
legde op de bankrekeningen van de plaatselijke afdelingen, was 
daarmee voor velen de maat vol. Een groot aantal afdelingen verliet 
de ANBO, die in korte tijd een derde van haar leden verloor.  
 
Nadat de achterblijvende ANBO-afdelingen via de ledenraad 
tevergeefs trachtten de koers van het hoofdbestuur te beïnvloeden 
in een meer decentrale richting, is ook vanuit ‘Woerden’ zelf 
aangestuurd op verzelfstandiging van de lokale organisaties. 
 
Daarop hebben de plaatselijk bestuurders de oprichting van de 
BasBEL voorbereid. Op 19 december 2016 werd bij de notaris de 
akte gepasseerd waarmee de statuten werden vastgesteld van de 
Brede algemene seniorenvereniging van Blaricum, Eemnes en Laren.  
 
Op 18 januari 2017 vond in de Bongerd de oprichtingsvergadering 
plaats van de BasBEL. Inmiddels heeft de vereniging vijf succesvolle 
jaren achter de rug, waarin zij de nodige activiteiten ondernam en 
waarin het ledental groeide tot bijna 200.  
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3 Sociale doelstelling 

 
 
 

Binnen het gebied van de drie BEL-gemeenten beoogt de BasBEL 
een algemeen maatschappelijk doel. De vereniging wil er aan 
bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk, zowel zelfstandig als 
sociaal, kunnen blijven functioneren in hun omgeving. 
 
De BasBEL dient hiermee de emancipatorische doelstelling van het 
volwaardig maatschappelijk meedoen van de groep waarvoor zij 
opkomt. Het is belang van ouderen dat zij zelfstandig kunnen blijven 
wonen en dat zij een rol kunnen blijven spelen in het sociaal leven 
om hen heen.  
Tegelijk is dat in het algemeen belang van de hele samenleving. Niet 
slechts omdat daardoor minder algemene middelen hoeven te 
worden vrijgemaakt voor de verzorging van ouderen, maar ook 
doordat de samenleving langer kan profiteren van de talenten en 
ervaring van ouderen. 
 

De vergrijzing roept overal, ook in het gebied van BEL, eigen 
problemen op, waarvoor oplossingen op maat nodig zijn. De 
vergrijzing biedt daarnaast ook kansen. De huidige ouderen 
omvatten een grote groep vaak vitale, goed opgeleide senioren die 
na hun pensionering nog veel te bieden hebben aan hun omgeving.   
 

 

Uit de Statuten: 
Artikel 2 

De vereniging beoogt binnen het gebied waar zij werkzaam is het 

algemeen belang te behartigen van het zo lang mogelijk zowel 

zelfstandig als sociaal functioneren van ouderen in hun omgeving. 

Zij stelt zich ten doel op te komen voor de lokale belangen van haar 

leden en contactmogelijkheden te bieden zodat de leden in staat zijn 

om actief deel te nemen aan de samenleving en voorts al datgene te 

verrichten dat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 
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4 Democratische vereniging 

 
 
 

De juridische vormgeving van de BasBEL is die van een vereniging. In 
de statuten is dat verankerd.  
 
Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene leden-
vergadering. De leden bepalen het beleid van de vereniging. Zij 
stellen jaarlijks onder andere de begroting en het jaarplan vast.  
 
Het bestuur van de vereniging wordt rechtstreeks door de leden 
gekozen. Het bestuur voert het beleid uit dat de leden hebben 
vastgesteld. Verder bereidt het bestuur de ledenvergadering voor 
en neemt zij de dagelijkse beslissingen.  
 
Het bestuur doet haar werk zoveel mogelijk in openheid en legt 
verantwoording af aan de leden. Extra regels gelden voor controle 
op de door het bestuur gedane uitgaven (oa: kascommissie).  
 

Uit de Statuten: 
Artikel 8 

(…) De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering 

benoemd uit de leden van de vereniging. 

(…) Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door 

de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 
Artikel 9 

(…) het bestuur draagt zorg voor het ontwerp van een jaarlijks door 

de algemene ledenvergadering – na eventuele amendering – vast te 

stellen beleidsplan. 
Artikel 14 

(…)In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 

gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten 

met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene leden-

vergadering voor.  
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5 Bestuur en organisatie 

 
 
 

De BasBEL bestaat nu uit bijna 200 leden, inclusief het bestuur en 
een aantal vrijwilligers.  
Voor een efficiënt en democratisch functioneren van de vereniging 
maakt het bestuur graag maximaal gebruik van de ervaring en 
talenten bij de leden.  
Daartoe zijn te verrichten activiteiten (van een bezoek aan Singer 
tot de organisatie van het Kerstdiner) opgedeeld in zes 
werkgebieden (‘portefeuilles’), voor een even groot aantal 
commissies. De vertegenwoordigers van die commissies vormen 
samen het bestuur. 
Bestuurders op dit moment zijn: René Kemperman (voorzitter), 
Ellen de Valk (secretariaat), Jan Sanders (vice-voorz.), en Anske 
Kemperman (lid). Veel werk wordt verricht door vrijwilligers, 
waaronder Joke Assinck (leden-administratie), Bep de Boer, Frans 
Ruyter en Lies Tingen (BasBLAD), Steven Outhuizen (seniorweb), 
Nico Groenewoud (opmaak de BasBEL), Saskia de Wit verspreiding 
BasBlad.  
 

Contactgegevens van de bestuursleden vindt u via: www.basbel.nl 
of per telefoon: 035-5316079. Via hetzelfde adres of nummer is 
ieder lid van harte uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger in 
een van de commissies: 
•  Recreatie & Ontspanning (oa.: zingen met Weidevogels, ‘t Landje),  

•  Cultuur & Exposities (oa.:, Zandsculpturen Garderen, Singer), 

•  Excursies & Uitjes (oa.: pannenkoeken de Wildenburg, Muiderslot), 

•  Informatie & Communicatie (oa.: vervoer, WMO,  levenstestament), 

•  Dienstverlening & Beleid  
(oa.: WMO, belastingen, wooncoach), 

•  Toegankelijkheid (voortzetting eer- 
 dere Werkgroep  Gehandicapten)  

 

Zoals een van de vrijwillers zei: 
van samen doen, wordt het werk  
lichter, en ook nog eens gezelliger. 
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6 Algemene belangenbehartiging 

 
 
 

BasBEL onderscheidt zijn drie hoofdtaken, namelijk de belangen-
behartiging van senioren (algemeen en individueel), het bevorderen 
van sociale contacten, en de informatievoorziening.   
 

De algemene belangenbehartiging betreft ook het zogenaamde 
sociaal domein. Voor 2022 is ondermeer voorzien in een informatie-
middag voor alle leden met de betrokken wethouders over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudelijke hulp (en de 
prijs daarvan) is een van de onderwerpen.  
 
Binnen het fysieke domein blijft BasBEL zich inzetten voor meer 
seniorenwoningen nabij de voorzieningen en voor een betere 
beschikbaarheid van hulpmiddelen om langer thuis te wonen.   

De door gemeenten op te 
stellen ‘Woon- en zorgvisies’ 
bieden een goede aanleiding 
om invloed uit te oefenen op 
het beleid.  
In februari van dit jaar wordt 
door BasBEL samen met de 
Woon-adviescommissie (WAC) 
het Toegankelijkheidsteam 
Eemnes opgericht.  
In navolging van een 
vergelijkbaar team in Laren, 
wil het nieuwe team de 
gemeente adviseren over een 
betere toegan-kelijkheid van 
openbare gebouwen en de 
openbare ruimte.  

Van een ringleiding openbare gebouwen voor moeilijk-horenden 
tot lagere stoepranden bij kruispunten voor met mensen met een 
rollator of en scootmobiel.    
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7 Individuele belangenbehartiging 

 
 
 

De tweede hoofdtaak van de BasBEL is de belangenbehartiging op 
individueel niveau. 
 
Een eerste voorbeeld daarvan is de belastingservice, waarvan door 
veel leden gebruik wordt gemaakt. Fiscale regelgeving is vaak 
complex en wijzigt bovendien regelmatig. Het is voor de meeste 
leden moeilijk om dat zelf bij te houden, terwijl een boekhouder of 
financieel consulent vaak duur is.  
 
Leden van de BasBEL profiteren van een 
gratis belastingservice, en kunnen er 
daarvoor van verzekerd zijn dat zij – om 
maar wat te noemen – geen gewijzigde 
aftrekposten voor ziekte- of vervoers-
kosten over het hoofd zien.  
Dat kan soms een aanzienlijk voordeel 
betekenen.  
 
Een ander voorbeeld van individuele belangenbehartiging is de 
ondersteuning bij zogenaamde keukentafelgesprekken met een 
Wmo-ambtenaar. Het komt voor dat senioren klagen over zulke 
gesprekken. Bijvoorbeeld als zo’n gesprek tot gevolg heeft dat vier 
uur huishoudelijke hulp in de week wordt teruggebracht naar twee-
en-half uur. In zo’n geval kan het goed zijn als de oudere die de hulp 
heeft, bij de voorbereiding van het gesprek wordt ondersteund door 
iemand die vaker bij zulke gesprekken is geweest. 
 
Individuele ondersteuning wordt ook nogal eens gevraagd op het 
gebied van het gebruik van iPad of computer.  
Onze Activiteitenkalender (in het kwartaalblad de BasBEL en op de 
website) verwijst daarvoor graag naar de service die door 
SeniorWeb wordt aangeboden in het bijvoorbeeld het Brinkhuis in 
Laren en in het Huis van Eemnes.  
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8 Sociale contacten 

 
 
 

Een belangrijke activiteit voor de BasBEL, al sinds haar oprichting, is 
het stimuleren van sociale contacten door het creëren van diverse 
ontmoetingsmogelijkheden.  
 
Een reputatie heeft de vereniging opgebouwd met vrolijke uitjes en 
etentjes, van boottochtje in Amersfoort tot poffertjesmiddag, en 
van bingo tot Paaslunch in de Bongerd.  
Een bijzondere traditie zijn al haast de Kerstdiners, ware het niet dat 
de twee laatste diners vanwege corona moesten worden afgezegd 
(met een kleine compensatie in de vorm van een thuisbezorgde 
kerstkrans).  
De grote en gezellige lustrumbijeenkomst in oktober 2021 (net 
tussen twee Corona-golven in) staat veel leden nog goed bij.  
 
Nadat de pandemie de twee afgelopen jaren vaak roet in het eten 
gooide, zullen de maandelijkse spelletjesborrels in de Bongerd weer 
worden hervat, op de eerste woensdag van de maand, vanaf april.  
 
In aansluiting bij de uitslag van de ‘activiteiten-verkiezingen’ tijdens 
de laatste ledenvergadering heeft het bestuur voor dit jaar diverse 
uitstapjes en maaltijden, waaronder etentjes in Johanneshove en bij 
de Chinees, en een mooie ‘stoomreis’ in de driehoek van Hoorn, 
Enkhuizen en Medemblik.  
 
Vaak zullen de contactbijeenkomsten ook een informatief of 
cultureel karakter hebben. We maken er bijvoorbeeld graag gebruik 
van dat we het prachtige Singermuseum in Laren direct bij de hand 
hebben.  
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9 Aansluiting bij landelijke federatie 
 
 
 

Veel besluiten die ouderen aangaan worden genomen op landelijk 
niveau. Bijvoorbeeld als het gaat om pensioen- en zorgwetgeving. 
Het is van belang dat ouderenorganisaties zich ook op landelijk 
niveau organiseren, mede om te lobbyen bij ministeries en 
kamerfracties en om te overleggen met staatssecretaris en minister.  
 

De BasBEL heeft zich daarom direct na haar 
oprichting aangesloten bij de Federatie van 
algemene seniorenverenigingen. Over haar 
activiteiten geeft Federatie informatie op haar eigen 
website, www.fasv.nl. 

Een van de activiteiten die direct zichtbaar voordeel oplevert is dat 
de FASv voor de leden van de bij haar federatie aangesloten 
verenigingen kortingen bedingt bij de ziektekosten-verzekeringen.  
Vooral leden van de aangesloten verenigingen, dus ook voor Basbel-
leden, toont de site Fasv.nl ook diverse andere aantrekkelijke 
kortingen.  
 

Bij de federatievorm past dat de FASv geen enkele ambitie heeft om 
sturing of richting te geven aan de koers van de aangesloten 
verenigingen. Integendeel. De leden bepalen wat het beleid is van 
hun vereniging, en de federatie is er alleen om de verenigingen te 
ondersteunen.   
 

Tijdens een eerdere de landelijke Federatieraad werd graag 
ingestemd met het pleidooi vanuit het BasBEL-bestuur om instelling 
van landelijke werkgroepen die praktische voorstellen doen voor 
problemen waar veel ouderen mee te maken hebben.  
Een goed voorbeeld is de werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn waarin 
werken leden van seniorenverenigingen uit verschillende plaatsen 
(waaronder oud-wethouders) samen werken aan nieuwe concepten 
voor clusters van seniorenwoningen in combinatie met zorg-
voorzieningen.  
Een lid van het Basbel-bestuur heeft zitting in de Federatieraad.  
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10 Samenwerking 

 
 
 

In het gebied van de BEL-gemeenten werken meer organisaties die 
diensten verlenen, of mede verlenen, aan senioren en ouderen. 
Dat zijn allereerst de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de 
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB).  
 

De lokale afdelingen van de Zonnebloem hebben een gedeeltelijk 
overlappende doelgroep. De vrijwilligers van de Zonnebloem zijn er 
immers voor iedereen die door fysieke gebreken het gevaar loopt in 
een maatschappelijk isolement te raken. Vaak zijn dat ook ouderen.  
Andere organisaties die mede werkzaam zijn op het gebied van 
ouderenzorg zijn Versa-Welzijn, Humanitas, Vivium, de 
bibliotheken, FNV-senioren,  en het Nationaal Ouderenfonds. 
 

Met al deze ‘zusterorganisaties’ werkt 
BasBEL graag samen. Zowel om er 
ideeën mee uit te wisselen als om 
gezamenlijk activiteiten te ondernemen 
(zoals bijvoorbeeld het organiseren van 
een busreis). 
 

In ons driemaandelijkse BasBlad en op de website (Basbel.nl) wordt 
steeds een activiteitenkalender opgenomen, die niet alleen de eigen 
voorgenomen activiteiten vermeldt maar ook de voor senioren 
interessante activiteiten van andere organisaties (met plaats, datum 
en tijdstip). Veel van die zusterorganisaties hebben laten weten dat 
ze de ‘reclame’ in de BasBEL voor hun activiteiten zeer op prijs 
stellen. 
 

Organisaties om mee samen te werken zijn ook de gemeenten, 
zowel in het sociale als in het fysieke domein. Zeker nu de 
gemeenten bezig gaan met Woon- en zorgnota’s en met 
Omgevingsplannen (‘brede’ bestemmingsplannen voor het hele 
dorp) is het ook aan senioren om het ijzer te smeden nu het heet is.   
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11 Informatie  

 

Sociale activiteiten kunnen natuurlijk mede een educatief of 
cultureel karakter hebben. De bibliotheken in Laren en Eemnes en 
de Malbak in Blaricum lenen zich uitstekend voor bijeenkomsten 
met lezingen en tentoonstellingen. Het Basbel-bestuur wil 2022 
verscheidene van zulke activiteiten organiseren.  
Een voorbeeld is de lezing over het levenstestament door notaris 
mw. Mr. Van der Sluis-Bont. Zo’n bijeenkomst werd eerder ook al 
eens georganiseerd en werd toen druk bezocht. Voor dit jaar staan 
verder bijeenkomsten op de rol over de Wmo en over Wonen. 
 

Regelmatig verschijnt het BasBLAD, in de vorm van een klein boekje 
op A5-formaat (net zo groot als een dubbelgevouwen A4tje), dat bij 
alle leden worden thuisbezorgd. We leggen daarvan steeds een 
aantal exemplaren ter inzage op enkele veel bezochte plaatsen zoals 
bibliotheken. Ook de gemeenteraden en colleges van B&W krijgen 
een exemplaar.   
In ieder nummer zijn een aantal korte artikelen opgenomen over 
actuele onderwerpen voor senioren. Daarnaast zijn er enkele vaste 
columns. Ook is in ieder nummer een kalender opgenomen met 
activiteiten in de komende periode, zowel van de BasBEL als van 
‘zusterorganisaties’. Om actueler te zijn wordt dit jaar de frequentie 
verhoogd van 4 naar 6 nummers per jaar (eventueel met een 
vermindering van het aantal pagina’s per nummer) .  
In het blad is ruimte voor advertenties, vooral van plaatselijk actieve 
bedrijven en organisaties. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met een mail naar advertentie@basbel.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle achtergrondinformatie over de BasBEL evenals het meest 
recente nieuws is te vinden op de eigen website www.basbel.nl.  
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12 Ledenwerving 

 
 
 

Hoe meer senioren zijn aangesloten bij de BasBEL hoe beter. Des te 
meer contactmogelijkheden zijn er tussen leden, des te meer 
financiële armslag hebben we, en des te meer invloed kunnen we 
uitoefenen bij woningbouwvereniging en gemeente. 
 
Alle inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren van boven de 50 jaar 
zijn welkom. Dat geldt ook voor bewoners van het Vierde Kwadrant 
in Huizen.  
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar; voor een partner op 
hetzelfde adres is de contributie € 15,00. Nieuwkomers in het BEL-
gebied (die eerder niet in een van de drie dorpen woonden) betalen 
het eerste jaar € 10,00.   
 
Voor dat bedrag krijgen de leden onder meer gratis belastinghulp, 
korting op de ziektekostenverzekering en korting op diverse 
activiteiten en bijeenkomsten van de BasBEL.   
Opgave als lid is mogelijk: telefonisch (035-5314045) of per post 
(Meentweg 29, 3755 PA Eemnes, en Patrijzenhof 80, 3755 ET 
Eemnes). En eveneens per email (secretaris@Basbel.nl).  
 
Als straks inderdaad de corona-maatregelen niet meer nodig zijn, 
hopen we weer regelmatig een ‘ledenwerf-kraam’ te hebben op de 
week-markten in de dorpen of bijvoorbeeld tijdens een nieuwjaars-
receptie op de gemeentehuizen. Daarvoor is ook een speciale flyer 
gemaakt. 
 
Het is gelukt om in de eerste vijf jaar uit te groeien naar bijna 200 
leden is gehaald. Voor het eind van 2022 streven we naar 240 leden.  
Gelet op het huidige ledenbestand richt de werving zich vooral 
richten op wat Koot en Bie wel de ‘jongere ouderen’ noemden, de 
vijftigers en zestigers dus.  
 
 
 

mailto:secretaris@Basbel.nl)
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13 Financiën 
 
 
 

Voor het grootste deel kan BasBEL financieel zichzelf te bedruipen, 
in de eerste plaats vanuit de contributies van haar leden.  
Bij haar start (begin 2017), toen zij nog geen leden had, heeft de 
vereniging om een kleine startsubsidie verzocht bij de gemeenten, 
ter bestrijding van de oprichtingskosten (onder andere voor notaris 
en akte). De drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben 
toen ieder de gevraagde € 500,00 betaald, om de BasBEL het 
financiële afzetje te geven.  
 

De kosten van de vereniging zijn 
beperkt doordat alle activiteiten 
worden verricht door 
vrijwilligers.  
Voor sociale activiteiten zoals 
uitjes of etentjes, wordt van de 
deel-nemers een (gedeeltelijk) 
kosten-dekkende vergoeding 
gevraagd.  
 

Kleine extra inkomsten verkrijgt 
de vereniging met de adver-
tenties op de website en in het 
BasBlad.  

 
Voor enkele bijzondere activiteiten (zoals het Kerstdiner) heeft 
BasBEL een beroep kunnen doen op twee sponsors: de Vrienden 
van het Ouderenwerk in de BEL en het Van Wulfenfonds.  
 
Om de activiteiten voor alle leden goed toegankelijk te houden, wil 
het bestuur voor het komende jaar incidentele subsidies vragen aan 
de gemeenten.  De begroting voor 2022 is daarmee sluitend. Op de 
bladzijde volgen de hoofdlijnen uit de begroting.  
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14 Begroting 2022  

 
 

De begroting wordt vastgesteld door de ledenvergadering (dit jaar 
op 22 maart). Het bestuur presenteert een ontwerp-begroting, 
waarin de leden posten kunnen schrappen of wijzigen. Hieronder de 
hoofdlijnen uit de ontwerp-begroting. 
 

 begroting 
2022 

 
totaal 

 werkelijk 
2021 

 
totaal 

      

inkomsten BasBEL-organisatie      

contributie 4.500   3.740  

giften en subsidies -   -  

advertenties BasBLAD 800   795  

diversen 100   3  

  5.400   4.538 

uitgaven BasBEL-organisatie      

BasBLAD, website; verspreiding -2.800   -1.930  

ledenverg. bestuur, bureau -650   -223  

promotiekosten (folder etc.) -300   -134  

lidmaatschap Fasv  -665   -546  

bankkosten, e-kosten -500   -205  

afschrijvingen  -67   -67  

dotatie lustrum 2021    -750  

  -4.982   -3.855 

SALDO  418   683 

      

activiteiten BasBEL      

(etentjes, excursies, info-middagen, enz.)      

inkomsten activiteiten      

eigen bijdragen, sponsors, subsidies  6.875   6.060 

kosten activiteiten  -6.950   -6.438 

SALDO  -75   -378 

       

TOTAAL      

totaal inkomsten  12.275   10.598 

totaal kosten  -11.932   -10.293 

  343   305 
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15 Jaarplanning  
(vanaf ledenvergadering eind maart)  

 
Hieronder een overzicht van de in 2022 voorgenomen activiteiten. 
Precieze data worden bekend gemaakt via BasBLAD en website, en 
vaak via lokale bladen.  
 

datum 
(indicatief)  

activiteit 
(vast te stellen in ledenvergadering)    

22 maart  ledenvergadering  

maart/april gratis belastinghulp (op afspraak) 

4 april meezingmiddag Weidevogels 

6 april  maandborrel  / spelletjesmiddag 

12 april Paaslunch Johannishove Laren  

eind april  verschijning BasBLAD nr 2  

4 mei maandborrel / spelletjesmiddag 

11 mei info-bijeenkomst notaris, levenstestamenten 

half mei info-bijeenkomst oude boerderijen in Laren 

eind mei rijsttafel chinees Eemnes 

mei / juni bezoek de Floriade  

1 juni  maandborrel / spelletjesmiddag 

half juni  etentje Oude Tak Blaricum 

juni / juli   zand-sculpturen Garderen   

eind juni  verschijnen BasBLAD nr 3 

6 juli maandborrel / spelletjesmiddag 

juli / augustus  zomer-uitje Hoorn, Enkhuizen, Medemblik  

3 augustus  maandborrel / spelletjesmiddag 

half augustus lunch Bluk  

eind augustus  verschijnen BasBLAD nr. 4 

eind augustus info-bijeenkomst Wonen 

7 september maandborrel / spelletjesmiddag 

eind september  pannenkoeken Lage Vuursche  

5 oktober maandborrel / spelletjesmiddag 

12 oktober info-bijeenkomst notaris, overlijdenstestament 

eind oktober verschijnen BasBLAD nr 5 

2 november maandborrel / spelletjesmiddag 

begin november  info-bijeenkomst WMO 

begin december Kerstmarkt 

7 december  maandborrel / spelletjesmiddag 

half december verschijnen BasBLAD nr. 6 

eind december Kerstdiner 
 


