
	  

RECREATIEVE VERENIGING CRANEVEER 
 JAARVERSLAG september 2013 - september 2014 
 
	  
De recreatieve vereniging Craneveer,  opgericht op 29 september 1973, 
bestaat al 40 jaar en is nog steeds een bloeiende vereniging. Voor het 
jubileum hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw logo en het 
resultaat hiervan ziet u op dit jaarverslag. Coen Pausma was de winnaar en 
heeft het logo gemaakt, waarin de V als verbinding tussen de wijken AlteVeer 
en CraneVelt eruit springt. Na diverse logo’s met kranen en veren is dit een 
heel nieuw eigentijds ontwerp, waar we Coen dankbaar voor zijn. 
 
Verder werd er in het voorjaar een mooie nieuwe website gelanceerd, 
www.Craneveer.nl, Daniëlle Verspeek en Anne Melse zijn de trekkers van de 
nieuwe website, die in nauw overleg met de wijkraad tot stand is gekomen. 
 
Al eerder is gesproken over een mogelijke samenvoeging tussen de wijkraad 
en de wijkvereniging. Tot op heden zijn de stappen daartoe helaas nog niet zo 
concreet dat wij al een voorstel aan de leden kunnen voorleggen. Dit krijgt per 
heden wel een hogere prioriteit binnen het bestuur.  
Het blad Craneveer is ook in de 40e jaargang zeven keer verschenen, de 
laatste keer met het nieuwe logo. 
	  
1.  bestuur en commissies: 

 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd 
Het bestuur kent nu de volgende samenstelling en functieverdeling: 
voorzitter   - Maurice Lankheet 
secretaris   - Marjan van Roon  
penningmeester  - Jorgo Trautig  
commissielid   - Nicole Buurman 
commissielid   - Annemarie van de Flier  
commissielid   - Pieter Fock 
ledenadministratie   - Sylvia Kortenraij 
 
Het bestuur is bezig geweest met het opzetten van een barcommissie en vanaf 
juni 2014 is hier een groep voor actief onder leiding van Louis Bosman. De WK 
wedstrijden waren zijn aftrap en dit was direct succesvol. 
 
  



	  

Een groep buurtbewoners is onder de naam ‘Craneveer Grooves’ begonnen 
met het organiseren van dansavonden voor 30 plussers en nu ook al twee keer 
dansmiddagen voor 12 minners. Beide zijn een groot succes. 
 
2. Leden: 
 
Er is het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan het opschonen van de lijst 
met donateurs. Wat leidt tot een substantieel lager aantal donateurs, maar 
tegelijk zijn dit wel de donateurs die daadwerkelijk een bijdrage hebben 
overgemaakt dit jaar. Gestreefd wordt om donateurs die twee maal op rij geen 
bijdrage overmaken, van de lijst te verwijderen. Het aantal actieve leden (zijnde 
de leden die lid zijn van één of meer van de betalende activiteiten van 
Craneveer) is iets gedaald, nu zijn er 225 leden, waaronder 20 kinderen. Het 
aantal donateurs is nu afgerond 150 donateurs en 200 gezinsdonateurs. 
 
Naast de Yoga groep zijn aan het eind van het seizoen ook drie biljartgroepen 
gestopt.  
Ook andere groepen kampen met een terugloop van het aantal leden, of 
stagnerende groei. De proefgroep Tai Chi voor ouderen groeit onvoldoende, 
zodat bekeken moet worden wat we met die groep gaan doen. 
 
De lijst met ledenaantal (per 1/9) per activiteit zal bij de ALV ter inzage liggen. 
 
3. Algemene Ledenvergadering (ALV): 
 
Dit seizoen is er een ALV georganiseerd, waarbij meer bestuursleden dan leden 
aanwezig waren, zes om vijf. De  ALV was gekoppeld aan een groeps-
vertegenwoordigers-bijeenkomst, daar waren achttien mensen, waarvan een 
aantal meteen erna is gaan sporten. Aan het eind van het seizoen is schriftelijk 
geïnformeerd bij de groepsvertegenwoordigers naar het reilen en zeilen van de  
groepen. 
  



	  

 
 
4. Informatiekanalen CRANEVEER: 
 
Het blad CRANEVEER is zeven keer  verschenen  en huis-aan-huis in de wijk 
bezorgd. Mede dankzij het mooi verzorgde wijkblad hebben we een groot aantal 
donateurs. 
 
Als voorbereiding op het 40-jarig jubileum is aan wijkbewoners gevraagd een 
nieuw logo voor Craneveer te ontwerpen. Er kwamen vier positieve reacties, 
waarvan na de eerste briefing twee mensen overbleven. Zij hebben beide een 
concept logo gepresenteerd. Op 1 juni is het nieuwe ontwerp, van Coen 
Pausma, feestelijk onthuld.  
 
Tegelijk met de onthulding van het nieuwe logo vond ook de lancering van de 
nieuwe website plaats. Een nieuwe, eigentijdse site die sinds de lancering al 
veel nieuws heeft gebracht en is geraadpleegd. Onder leiding van Daniëlle 
Verspeek wordt bekeken of de website interactiever kan worden, zodat nog 
meer mensen de website gaan bezoeken.  
 
De samenwerking met de redactie verloopt goed en het blad wordt door veel 
mensen met plezier en goed gelezen. Een paar keer per jaar is er gezamenlijk 
overleg. 
De informatiekast op het winkelplein wordt goed gebruikt voor aankondigingen 
van activiteiten 
 
5. Activiteiten in Craneveer: 
 
Zowel in de recreatiezaal van Craneveer als in de beide gymnastiekzalen 
hebben weer diverse wekelijkse activiteiten plaatsgevonden.  
 
Gedurende het jaar hebben er bij de activiteiten waarvoor dit van toepassing is 
geen trainerswisselingen plaats gevonden. Per 1 september is er wel een 
wijziging in de yoga-groep. Mw. Buitenhuis  is gestopt met het geven van yoga 
op de maandag. Cindy Steegs heeft in mei en juni een proefgroep yoga 
gedraaid  op de zondagavond en vanaf september gaat zij hiermee door. Er is 
dus meteen een nieuwe yoga groep, met veelal jongere deelnemers. 
 
In de recreatiezaal twee keer bridge, vier keer  biljart,  Ismakogie, twee groepen 
Tai Chi en één groep Qi Gong,  en de schildersclub. Yoga wordt ook weer 
gegeven in de recreatiezaal.   
  



	  

De recreatiezaal is ook een paar keer gebruikt voor diverse andere 
wijkactiviteiten. Zo is de kledingbeurs ‘Bonte Was’ twee keer georganiseerd, 
was er een  eerste kledingbeurs voor vrouwen, en is er een gezellige 
wijnproeverij geweest. Ook waren er de opening van de expositie van Coen 
Pausma,  de al eerder genoemde lancering van het nieuwe logo en website 
en zijn de WK-wedstrijden van Oranje op groot scherm bekeken door heel 
veel wijkbewoners. 
 
Sinds september vergadert de wijkraad maandelijks in de recreatiezaal van 
Craneveer. 
 
In de gymzalen vond plaats: badminton, twee groepen; gymnastiek voor zowel 
dames, jeugd als kleuters; Zumba en een BBB-groep (benen, billen, buiken-
groep); één groep basketbal en volleybal en een groep recreatiesport heren (= 
zaalvoetbal). Diverse groepen kunnen wel nieuwe leden gebruiken, zoals de 
zaterdag herengroep en de volleyballers.  
 
6. Buitenactiviteiten: 
 
Voor de kinderen zijn het afgelopen jaar enkele activiteiten georganiseerd. Er 
was  aandacht voor St. Maarten. We werden weer  gastvrij ontvangen bij de 
Coop. 
Het paaseieren zoeken in het Openluchtmuseum (bijna 250 kinderen en 
evenzoveel ouderen) op palmzondag was weer een hele happening. De 
Paashazenfamilie kwam en was weer gegroeid. Er waren nu vijf hazen en een 
konijntje. Wij zijn voor deze activiteit de Foto Cranevelt en het 
Openluchtmuseum zeer erkentelijk voor hun actieve bijdrage.  
Het Koningsdagfeest wordt door Craneveer gesteund, maar georganiseerd door 
een afzonderlijk comité.  
De straatspeeldag is dit jaar pas in september gehouden en valt daarom 
buiten dit verslagjaar.  
 
Marjan	  van	  Roon	  
September	  2014	  	  	  
 
	  


