
 
 

RECREATIEVE VERENIGING CRANEVEER 
JAARVERSLAG september 2021 - augustus 2022 

 

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 was weer een verenigingsjaar met hindernissen, omdat door 

de  Corona-crisis het verenigingsleven geregeld stil lag. Gelukkig was er wel veel meer 

mogelijk dan het vorige jaar en waren er aan het eind van het seizoen bijzondere 

evenementen. 

1.  Het bestuur: 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf keer fysiek vergaderd en verder was er overleg via 
app en mail. Ook zijn er twee Algemene Leden Vergaderingen gehouden. In oktober een 
gewone in de zaal, in januari een digitale ALV. Tijdens dit jaar is de penningmeester 
vervangen. Ook schoven twee aspirant bestuursleden aan. 
Jorgo heeft nog een tijd het penningmeesterschap van Fea von der Heide waargenomen. 
Vanaf januari is Ineke Langelaar penningmeester. In april heeft het bestuur afscheid 
genomen van Jorgo Trautig en Inez van de Kerkhof. 
 
Het bestuur kende aan het eind van het  seizoen 2021-2022 de volgende samenstelling en 
functieverdeling: 
Voorzitter   - Sylvia Kortenraij  
Secretaris   - Marjan van Roon  
Penningmeester  - Ineke Langelaar 
Commissielid/huisvesting - Louis Bosman 
Commissielid   -  
Ledenadministratie   - Sylvia Kortenraij 
Vanaf begin 2022 oriënteren Cindy te Boome en Petra Harmsen zich op een bestuursfunctie. 
  

2. Leden: 

Het aantal ingeschreven leden bij de wekelijkse activiteiten was aan het eind van het jaar 
ongeveer 150 mensen. De meeste groepen zijn weer goed opgestart aan het begin van het 
seizoen en na de laatste Lock-down.  
Het aantal wijkbewoners die de vereniging een warm hart toedraagt, bedraagt nog steeds  
circa 400 individuen/ gezinnen. 
 
De vereniging heeft vijf ereleden, nl: Pim Boschma, Bas Groeneweg, Maurice Lankheet, 
Marjan van Roon en Henk Wagenaar. (Jan Wammes is op 8 september 2021 overleden.) 
  



 
 

 
3. Activiteiten: 

Wekelijkse activiteiten: 
Zowel in de recreatiezaal van Craneveer als in de beide gymzalen vonden weer wekelijkse 
activiteiten plaats. Deze zijn: vijf biljartgroepen, damesgym, wat nu Keep-fit heet, 
tafeltennis, schilderen, Ismakogie, twee en later drie badmintongroepen, kleuter- en 
kindergym, Zumba, BBB, volleybal, klaverjassen en zaalvoetbal. Aan het eind van het seizoen 
meldde een koor zich aan bij Craneveer.  
De docente voor de woensdag- en de maandagavond was langdurig ziek en zij heeft aan het 
eind van het seizoen  aangegeven niet meer terug te keren. Tijdens het jaar zijn er steeds 
snel vervangers gevonden voor de groepen. Wel is de BBB-groep aan het eind van het 
seizoen  opgeheven. Het aantal leden voor die groep was onder de vijf gedaald. Helaas 
besloot ook de klaverjasgroep aan het eind van het seizoen om te stoppen. 
 
Incidentele activiteiten:  
In dit verenigingsjaar konden  we weer diverse incidentele activiteiten organiseren.  
Zowel St Maarten als het paaseieren zoeken konden doorgaan en hieraan namen veel 
kinderen en ouders deel. Bij het paaseieren zoeken waren ongeveer 250 kinderen 
ingeschreven. 
In april en mei werden er zowel een klaverjastoernooi, tafeltennisinstuif als historische lezing 
over de wijk georganiseerd. Vooral de lezing werd erg goed bezocht, ongeveer 50 mensen, 
en zeer gewaardeerd.  
Ook is er afgelopen jaar  twee keer een bingomiddag geweest. 
In juni is er in de recreatiezaal weer een buurtquiz gehouden, waar fanatiek door acht teams,  
gestreden werd om de eer. 
 
4. Informatiekanalen CRANEVEER: 
 
Het blad CRANEVEER is zes 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. 
Binnen de redactie zijn er diverse personele wijzigingen geweest en des te groter de 
prestatie om toch steeds een mooi blad te maken.  
Met de websitecommissie zijn korte overleg lijnen en dit is prettig.  Wij realiseren ons echter 
dat de website op een aantal onderdelen niet meer actueel is en niet interactief.  Er is een 
actief  Facebookaccount ‘Craneveer’, welke net zo veelzijdig en informatief is als het blad. 
Daarnaast  bestaat  er vanuit Craneveer een Nextdoor account. 
 
5.  Giften en verstrekte bijdragen:  
 
De vereniging ontvangt structureel een bijdrage van de gemeente, om zaken te organiseren 
die de binding in de wijk bevorderen. Er zijn afgelopen jaar geen andere bijdragen en/of 
giften binnengekomen. 
 
De vereniging ondersteunt financieel diverse andere activiteiten in de wijk. Dit jaar heeft het 
Oranje comité een grotere bijdrage gekregen. 



 
 

 
 
6. Algemene Ledenvergadering (ALV): 
 
Dit seizoen is er twee keer een ALV georganiseerd, waarvan één keer digitaal.  Met acht 
leden en vier bestuursleden was de vergadering niet druk bezocht. Maar dankzij de leden die 
er waren, was er toch sprake van een levendige vergadering. De digitale vergadering werd 
gehouden om een nieuwe penningmeester te kunnen benoemen. 
 

7. Continuïteit Craneveer: 
 
Doordat er gelukkig snel een nieuwe penningmeester gevonden kon worden en er ook twee 
nieuwe aspirant bestuursleden zijn, gaat de vereniging vol goede moed op naar het 
vijftigjarig jubileum, in september 2023. 
Een commissie is al druk bezig met allerlei voorbereidingen hiervoor. 
 
Overige ontwikkelingen: 
Overleg wijkinitiatieven 
Afgelopen jaar heeft de Wijkraad het initiatief genomen om met de diverse verenigingen, 
stichtingen, e.d. in de wijk te overleggen over hoe we de toekomst zien. 
Dit heeft geleid tot het voornemen om stappen te zetten richting een overkoepelende 
structuur. Het uitwerken van een concept hiervoor neemt helaas meer tijd in beslag dan 
aanvankelijk gedacht. Het initiatief hiervoor ligt bij de Wijkraad. Als dit op enig moment leidt 
tot wijzigingen voor de vereniging, dan zullen wij uiteraard de leden hierin meenemen.  
 
 
8.  Dank: 
 
Aan het eind van dit rare verenigingsjaar proberen we weer vooruit te kijken. We hopen dat 
de vereniging voldoende vitaal zal blijken te zijn om door te gaan na de crisis. 
Dank voor iedereen die de vereniging steunt en mee helpt om deze draaiende te houden. 
 
 
 
Marjan van Roon 
September 2022 
 


