
 
 

RECREATIEVE VERENIGING CRANEVEER 
JAARVERSLAG september 2019 - augustus 2020 

 

De recreatieve vereniging heeft als doel de bevordering van het onderling contact tussen de 
bewoners van Alteveer en ‘t Cranevelt. Vanuit die doelstelling faciliteert het bestuur zoveel 
mogelijk gezellige en/of sportieve activiteiten voor en door buurtbewoners. De vereniging is 
opgericht op 29 september 1973.  
 
Het afgelopen verenigingsjaar zal als een speciaal jaar in de herinnering blijven bestaan. We 
begonnen het jaar met een herinneringsmaaltijd over 75 jaar na de slag om Arnhem. Ook 
werden een paar nieuwe activiteiten opgestart, Spaans, Yoga, tafeltennis en een paar korte 
reanimatiecursussen. Vanaf half maart werden praktisch alle activiteiten stilgelegd door de 
coronacrisis. Toen bleek dat dit langer dan enkele weken ging duren werd er door mensen 
gezocht naar alternatieve mogelijkheden, zoals digitale lessen of later lessen in de 
openlucht. Vanaf juni mocht er voorzichtig weer een en ander worden opgestart, waardoor 
we in de maanden juli en augustus wat activiteiten hebben laten doorgaan. 
 

1.  Het bestuur: 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier keer fysiek vergaderd en vanaf maart vooral 
overlegd via mail, app en telefoon. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft nog 
geen resultaat gehad. 
 
Het bestuur kent nu de volgende samenstelling en functieverdeling: 
Voorzitter   - Sylvia Kortenraij  
Secretaris   - Marjan van Roon  
Penningmeester  - Jorgo Trautig  
Commissielid/huisvesting - Louis Bosman 
Commissielid   - Inez van de Kerkhof 
Commissielid   - vacature 
Ledenadministratie   - Sylvia Kortenraij 
 
2. Leden: 
 
Het aantal actieve leden aan het einde van het seizoen was ruim 200. Vanwege opzeggingen 
starten we seizoen 2020-2021 met 175 actieve leden. De tafeltennissers zijn hier nog niet 
bijgeteld.  
Tot medio 2020 was het aantal wijkbewoners die de vereniging een warm hart toedragen  
circa 400 individuen/ gezinnen. 
De vereniging heeft zes ereleden, nl: Pim Boschma, Bas Groeneweg, Maurice Lankheet, 
Marjan van Roon, Henk Wagenaar en Jan Wammes. 
 
  



 
 

3. Activiteiten: 

Wekelijkse activiteiten: 
Zowel in de recreatiezaal van Craneveer als in de beide gymzalen hebben weer diverse 
wekelijkse activiteiten plaatsgevonden.  
 
In de recreatiezaal drie tot vier keer biljart, Ismakogie, vier groepen Tai Chi/Xi gong en de 
schilderclub. Er is ook een nieuwe yogagroep gestart, die echter na een jaar te weinig leden 
had om door te gaan. In de gymzalen vond plaats: twee groepen badminton, gym voor zowel 
dames, jeugd en kleuters; een Zumba en een BBB-groep, één groep volleybal en een groep 
recreatiesport heren (= zaalvoetbal). Verder is er een tafeltennisgroep opgestart, die net 
leuk begon te draaien toen alles stilviel.  
 
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 hoog 
verloop aan het einde van het seizoen. Esther Albers heeft de kinderen dit jaar lesgegeven.  
 
Incidentele activiteiten: 
Het jaar werd geopend met een herinneringsmaaltijd. We hebben meegedaan aan de 
oproep van de gemeente om overal herinneringsmaaltijden te organiseren. In de 
recreatiezaal kwamen ongeveer 40 mensen samen. Er was een mooie mix van ouderen, die 
de verhalen vertelden en jongeren die luisterden en vragen stelden. Ook was onze 
wijkwethouder Jan van Dellen aanwezig. Indrukwekkend waren de verhalen van enkele 
wijkbewoners en informatief  het verhaal over Burgers Zoo in oorlogstijd. Veel foto’s uit die 
tijd gaven ook een beeld van de verschrikkingen. 
 
De recreatiezaal is ook gebruikt voor diverse wijkactiviteiten. Er was weer een goed 
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Aan het eind van het seizoen durfden we een coronaproof 
bingo te organiseren voor een tiental mensen. De high tea kon helaas niet doorgaan.  
Dit jaar zijn er een paar lezingen gehouden in de recreatiezaal, waaronder één over Mexico. 
De schilderclub verzorgde drie keer nieuwe exposities, die feestelijk zijn geopend.  
Er is één buurtquiz in Craneveer georganiseerd. De kledingbeurs Altenieuw is één keer 
gehouden in Craneveer. 
Dit jaar is er een vervolg/opfriscursus zelfverdediging gegeven.  De cursus werd gegeven 
door Enno Milder, wijkbewoner en eigenaar van Sportschool Milder.  
Afgelopen jaar zijn er groepen Spaans opgestart, voor zowel beginners als gevorderden.  
Het koor Volver heeft er om de week een repetitieavond gehouden. 
 
Daarnaast is de zaal gebruikt voor vergaderingen van de Wijkraad Alteveer –’t Cranevelt. 
Incidenteel is de zaal gebruikt voor vergaderingen van werkgroepen van de wijkraad of 
andere vergaderingen, zoals padenkwartier. De recreatiezaal is dit jaar één keer ingezet als 
stembureau.  
 
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in een nieuwe vloer. Dit geeft de zaal gelijk een andere, 
warmere uitstraling 
 



 
 

Buitenactiviteiten: 
In oktober is er voor het eerst in jaren weer een spokentocht georganiseerd. In een 
geweldige ambiance, namelijk park Zypendaal is er een avond lang gegild en gegriezeld. Op 
11 november hebben we traditioneel Sint Maarten georganiseerd. Afgelopen jaar hadden 
we twee startpunten. Naast de COOP konden kinderen en volwassenen ook bij De 
Buurtfabriek terecht voor een drankje. 
Het paaseieren zoeken moest worden afgezegd. Wel zijn hazen en eieren bezorgd bij de 
kinderen van de kindergym en werden ook 60 oudere leden van de vereniging verrast met 
een zakje paaseitjes. Zes kinderen hebben de kaartjes die erbij gegeven werden kleurrijk 
versierd. Het restant van de al bestelde hazen en eieren is geschonken aan de voedselbank. 
 
4. 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 
van oudsher het verenigingsblad van de recreatieve vereniging, maar inmiddels verworden 
tot een veelzijdig blad, wat ook ruimte biedt aan allerhande informatie uit, over en voor de 
wijk. Ook de gemeente weet bijvoorbeeld het blad te vinden voor het delen van informatie.  
 
Binnen de redactie zijn er diverse personele wijzigingen geweest en des te groter de 
prestatie om toch steeds een mooi blad te maken. De redactie heeft besloten de frequentie 
van het blad te verlagen naar zes keer per jaar.  
Met de websitecommissie zijn korte overleg lijnen en dit is prettig.  Er is een actief  
Facebookaccount ‘Craneveer’, welke net zo veelzijdig en informatief is als het blad. 
Daarnaast  is er een Nextdoor account aangemaakt vanuit Craneveer. 
 
5.  Giften en verstrekte bijdragen:  
 
De vereniging ontvangt structureel een gift van de gemeente, om zaken te organiseren die 
de binding in de wijk bevorderen. Er zijn afgelopen jaar geen andere giften binnengekomen. 
Naast dat de vereniging giften en bijdragen ontvangt, ondersteunt zij financieel diverse 
andere activiteiten in de wijk. Het Oranje comité heeft een gift gekregen. Voor Strongbox is 
een bedrag gereserveerd.  
 
6. Algemene Ledenvergadering (ALV): 
 
Dit seizoen is er één keer een ALV georganiseerd, waarbij  veertien leden en vijf 
bestuursleden aanwezig waren.  
Dank:  
De vereniging kan haar activiteiten alleen uitvoeren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
Het bestuur is eenieder 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 eenieder die het betreft is zeker op z’n plaats.  
 
Marjan van Roon 
September 2020 


