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Naast ‘oude, vertrouwde’ activiteiten zijn dit verenigingsjaar ook mooie nieuwe activiteiten 
ontstaan en ondersteund door Craneveer, zoals de vrijwilligersavond. Ook hebben veel leden 
wekelijks gesport en is de recreatiezaal goed benut. Helaas is het Craneveer het afgelopen 
jaar niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit begint inmiddels wel echt 
problematisch te worden voor een vereniging met een omvang als de onze. 
Het blad Craneveer is in de 44e jaargang zeven keer verschenen en het blad wordt alom 
gewaardeerd en goed gelezen.  
 
1.  Het bestuur: 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Ook zijn er voor het eerst sinds 
jaren twee Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. 
Het bestuur kent nu de volgende samenstelling en functieverdeling: 
Voorzitter   - Sylvia Kortenraij  
secretaris   - Marjan van Roon  
penningmeester  - Jorgo Trautig  
commissielid   - Louis Bosman 
commissielid   - vacature 
commissielid   - vacature 
ledenadministratie   - Sylvia Kortenraij 
 
Zoals in de inleiding al vermeld hebben zich geen geïnteresseerden gemeld voor een 
bestuursfunctie. De secretaris heeft aangegeven haar positie vacant te stellen, waarmee een 
serieuze discontinuïteitsdreiging ontstaat voor de vereniging. Als er geen personen bijkomen 
of een nieuwe groep personen opstaat om het bestuur te versterken dan wel in zijn geheel 
over te nemen, dan zou seizoen 2017-2018 wel eens het laatste verenigingsseizoen kunnen 
zijn. En dat is meer dan jammer, want de vereniging vervult een waardevol bijdrage aan het 
maatschappelijke en sportieve aspect in de wijk.  
 
De recreatieve vereniging heeft als doel de bevordering van het onderling contact tussen de 
bewoners. Vanuit die doelstelling faciliteert het bestuur zoveel mogelijk gezellige en/of 
sportieve activiteiten voor en door buurtbewoners.  
 
2.  Giften: 
 
De vereniging ontvangt structureel een gift van O.P.A. (Oud papier Actie) en daarnaast soms  
incidentele giften. Zo heeft zij enkele jaren geleden royale giften ontvangen van de inmiddels 
opgeheven verenigingen van Erfpachters en de Bewonersvereniging van een der flats. Van 
de giften is dit jaar een stokstaartje aangeschaft voor op de bank bij het grasveld 
Chopinstraat/Bachlaan.  
 



 
 

Voor de besteding van de giften is dit jaar ook gekozen voor een cadeau aan de nieuwe 
basisschool. Per 1 augustus zijn de twee reguliere basisscholen in de wijk samengevoegd tot 
één school. Recreatieve vereniging Craneveer en de Wijkraad hebben besloten dat deze 
bijzondere gebeurtenis een mooi, blijvend cadeau verdiend en gaan daarom aan het begin 
van het schooljaar gezamenlijk een kunstwerk aanbieden.  
 
Naast dat de vereniging giften en bijdragen ontvangt, ondersteunt zij financieel diverse 
andere activiteiten in de wijk. Muziek in de tuin, het Oranje comité, de wijkbarbecue en het 
Buurtfestival hebben een ondersteuning gekregen van tussen de 100 en 500€ vanuit de 
vereniging. 
 
3.  Statuten/ Huishoudelijk Regelement: 
 
Er is door het bestuur een uitgebreid Huishoudelijk Regelement opgesteld, wat vervolgens 
door een aantal leden is becommentarieerd en in een ALV is besproken. In de komende ALV 
ligt het definitieve concept ter besluitvorming voor. Het betreft hier vooral een formele 
uitwerking van hoe de vereniging en het bestuur al functioneert. Hoewel er al langer 
geconstateerd is dat de Statuten verouderd zijn, is er het afgelopen jaar niet veel aandacht 
besteed aan concrete aanpassing hiervan. 
 
4. Leden: 
 
Het aantal actieve leden was aan het begin van het seizoen 266 leden, waaronder 20 
kinderen. Aan het eind van het seizoen is het aantal leden teruggelopen, vooral doordat de 
vijf Yogagroepen afscheid hebben genomen van Craneveer. Er zijn nu nog 210 leden 
waaronder  bijna 40  kinderen. Het aantal wijkleden of donateurs  is op dit moment 
ongeveer 350 wijkleden of gezinsleden. 
 
5. Algemene Ledenvergadering (ALV): 
 
Dit seizoen is er twee keer een ALV georganiseerd, waarbij  de eerste keer veertien leden en 
zeven bestuursleden aanwezig waren. Bij de extra ALV in februari was de opkomst acht 
leden en vier bestuursleden. In oktober hebben drie bestuursleden, Nicole Buurman, Pieter 
Fock en Hannie Riksen afscheid genomen. Louis Bosman trad toe tot het bestuur. 
 
De extra ALV in februari is georganiseerd op verzoek van een der leden, omdat men graag 
wilde dat er een visiestuk gepresenteerd zou worden. Ook werd toen een concept 
Huishoudelijk reglement besproken en van suggesties voorzien. Het concept is bijgewerkt en 
op de website geplaatst, zodat alle leden er hun visie op konden geven.  
 
Aan het eind van het seizoen is schriftelijk geïnformeerd bij de groepsvertegenwoordigers 
naar het reilen en zeilen van de groepen. 
 
  



 
 

6. Informatiekanalen CRANEVEER: 
 
Het blad CRANEVEER is zeven keer verschenen en wordt huis-aan-huis in de wijk bezorgd. 
We weten dat het blad door veel mensen met plezier en ook goed gelezen wordt. Het blad is 
veelzijdig en biedt ruimte aan allerhande informatie uit, over en voor de wijk. Ook de 
gemeente weet bijvoorbeeld het blad te vinden voor het delen van informatie.  
 
De samenwerking met de redactie verloopt goed. Met enige regelmaat overlegt de redactie 
met het bestuur, de laatste keer in juni. De redactie heeft redactionele vrijheid, en kan 
desgewenst financiële middelen aanwenden voor extra ideeën die zij heeft.  
 
Ook is er vanaf mei een nieuwe websitecommissie actief. Daniëlle Pepels heeft de website 
overgedragen aan een drietal anderen, te weten Gracia Bosman, Huibert Kortenraij en Ineke 
Langelaar. Het Facebookaccount ‘Craneveer’ is onder beheer bij Daniëlle Pepels. 
 
7. Activiteiten: 
 
Zowel in de recreatiezaal van Craneveer als in de beide gymnastiekzalen hebben weer 
diverse wekelijkse activiteiten plaatsgevonden.  
In de recreatiezaal één keer bridge, drie keer biljart, Ismakogie, vier groepen Tai Chi en één 
groep Qi Gong,  en de schilderclub. Er zijn afgelopen jaar vijf Yogagroepen actief geweest, 
die allemaal aan het eind van het seizoen gestopt zijn, omdat de docent aan huis verder 
gaat. Na consultatie van de betreffende leden is gebleken dat merendeel graag bij haar 
verder gaat.  
In de gymzalen vond plaats: twee groepen badminton, gymnastiek voor zowel dames, jeugd 
en kleuters; een Zumba en een bodyfit-groep; één groep basketbal,  één groep volleybal en 
een groep recreatiesport heren (= zaalvoetbal).  
Zumba, bodyfit en damesgym hebben dezelfde docent, iedere groep kent echter haar eigen 
dynamiek. De kindergym kent traditioneel een hoge aanwas gedurende het jaar en een 
groot aantal opzeggingen, ook dit jaar was dit weer het geval. De volleybalgroep heeft in 
tegenstelling tot eerdere jaren het afgelopen jaar een trainer gehad en dat zorgde voor extra 
speelplezier. 
 
De recreatiezaal is ook een paar keer gebruikt voor wijkactiviteiten. Zo is de kledingbeurs 
Altenieuw  twee keer georganiseerd. Ook was er een ‘Tuttenwareparty’ voor vrouwen. De 
schilderclub verzorgde een paar keer nieuwe exposities, en de tentoonstelling over eten is 
weer feestelijk geopend, met veel belangstellenden.  
Er zijn drie volledige Grooves weekenden georganiseerd en nog één alleen voor kinderen.  In 
één weekend werd Grooves gecombineerd werd met de buurtquiz, een zeer druk bezochte 
avond. Daarnaast is er nog een aparte quizavond geweest, die naast intellectuele uitdaging 
ook een hoop plezier bood. 
 
Via Buurtkracht zijn er een viertal lezingen georganiseerd. Einde van het seizoen is een 
gesprek geweest met Buurtkracht. Er is een afzonderlijke commissie ‘lezingen’, welke 
aangegeven heeft graag verder te gaan onder de vlag van Craneveer. Het houden van 



 
 

lezingen past goed binnen de doelstelling van de vereniging en het voornemen is dan ook 
om deze commissie onder te brengen en komend jaar te kijken of de lezingen (evt. 
gecombineerd met films) een langdurig structureel karakter kunnen krijgen.  
 
Daarnaast wordt de zaal gebruikt voor vergaderingen van de Wijkraad, het wijkgesprek en 
diverse andere vergaderingen, zoals van de werkgroepen verkeer en duurzaam.  
 
Ook de jaarlijkse activiteiten als de aftrap van St. Maarten en het paaseieren-zoeken 
verliepen goed. Bij St. Maarten werden we weer gastvrij ontvangen door de COOP. Voor het  
paaseieren zoeken, bijna 250 kinderen en evenzoveel ouderen, op 9 april mochten we weer 
gebruik maken van het Nederlands Openluchtmuseum. De Paashazenfamilie was de kleine 
haasjes kwijt. Voor de inschrijving was als vanouds foto-Cranevelt beschikbaar. 
 
Begin dit jaar heeft Craneveer alle ons bekende organiserende groepen en comités 
uitgenodigd voor enerzijds een kennismaking, anderzijds om te kijken waar onderling 
versterkingsmogelijkheden zijn. Het was een animerende avond, weke zeker voor herhaling 
vatbaar is. Deelnemers van verschillende groepen vonden elkaar om samen dingen te 
organiseren, zoals zal blijken bij het komende buurtfeest. 
 
Er is dit jaar geprobeerd een volleybaltoernooi te organiseren, maar bij gebrek aan 
belangstelling is dit niet doorgegaan.  
 
Een paar creatieve dames uit de wijk willen knutselworkshops gaan geven voor ouderen en 
kinderen. De eerste aftrap is eind augustus en ook Craneveer ondersteunt dit leuke initiatief. 
 
8. Ondersteunde activiteiten: 
 
Voor de tweede keer werd Muziek in de tuin georganiseerd en dit werd ook dit jaar weer 
financieel door Craneveer ondersteund. Het nieuwe initiatief van een wijkbarbecue kreeg 
ook financiële steun van de vereniging en heeft gebruik kunnen maken van materialen van 
Craneveer. 
Het Oranje comité organiseert jaarlijks de activiteiten rondom Koningsdag, zij ontvangt 
jaarlijks een financieel bijdrage alsook de mogelijkheid om materialen te gebruiken.  
Het Buurtfestival van Stichting Buurtfeest, welke in september gehouden wordt, heeft 
inmiddels ook haar bijdrage voor komende editie ontvangen.  
 
Dank:  
De vereniging kan haar activiteiten alleen uitvoeren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
Het bestuur is een ieder zeer erkentelijk voor zijn of haar inzet. Omdat we niet het risico 
willen lopen iemand te vergeten, gaan we niet iedereen bij naam noemen. Maar een 
hartelijk woord van dank aan een ieder die het betreft is zeker op z’n plaats.  
 
Marjan van Roon 
September 2017 


