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Jaarverslag 2021 
Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheek Organisaties (SLBO) 
 
Algemeen  
Het jaar 2021 werd getekend door wat we inmiddels de Coronacrisis noemen. Er waren mooie 
plannen, die we met elkaar wilden uitvoeren. Contact houden, elkaar opzoeken, elkaar zien en vooral 
napraten over de goede oude tijd en over alles wat ons nu plezier doet. Maar het mocht allemaal 
niet zo wezen. Wat voor plannen we ook konden maken, telkens moesten we ze herzien. En dat 
hebben we gedaan. Hoewel op leeftijd beschikken het bestuur en de leden over de nodige 
veerkracht en daarmee hebben we alles op alles gezet om de doelen van onze Vereniging overeind 
houden.  
Het gaat goed met de Vereniging. Er zijn wat mutaties in het ledenbestand, door opzegging of 
overlijden, maar er kwamen ook leden bij, nl Anne Hottenhuis (VOB), Annelien van der Tang (NBLC) en 
Paul van Veen (WOB). Eind 2021 telde de Vereniging 104 leden.  
Enkele leden hebben het lidmaatschap opgezegd, of anderen deden dat namens hen. 
(Margreet Kruse-Gerhards). De reden waarom leden opzeggen is niet altijd duidelijk. Leeftijd hoeft 
geen argument te zijn. We kregen bericht van overlijden van enkele oud-leden. Op 6 januari overleed 
Johan van der Burgh, op 8 september overleed Annie ten Broeke-Spelthuis. Beide waren lang actief in 
het bibliotheekveld. Zij waren lang lid van onze Vereniging.  
 

Bestuurszaken 
Paul van Riet, onze penningmeester, had in 2020 te kennen gegeven zijn taken in het bestuur te willen 
neerleggen. In de ALV bedankten wij hem nog eens voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig 
kon het bestuur in het Verenigingsjaar worden uitgebreid met Karin van Doorn, zodat er weer een 
oneven aantal bestuursleden was. De door Paul, ook naar het oordeel van de kascommissie 
(Annemarie Klijnsmit en Wim Feijt), perfect beheerde financiële administratie werd overgedragen aan 
Jos, die in de  kascommissie 2021 Gert de Ruiter naast Wim zal treffen.  
De Algemene Leden Vergadering moesten wij noodgedwongen online houden. Vooraf waren alle 
leden hierover geïnformeerd en vooraf zijn alle leden gepolst omtrent hun standpunt over de 
voorstellen van het bestuur. Op 11 mei 2021 vond de ALV plaats via ZOOM. Voor de vergadering 
hadden zich 19 leden afgemeld, maar inclusief het bestuur waren 11 leden ‘aanwezig’. Vooraf echter 
hadden al veel leden telefonisch of per e-mail commentaar gegeven of aangegeven in te stemmen 
met de voorstellen. Tijdens deze ALV werden het jaarverslag 2020, het Financieel verslag 2020 en de 
begroting 2022 vastgesteld.  
Het jaarverslag 2020 hebben we toegezonden aan de meest relevante organisaties in het 
bibliotheekveld.  Met het bureau van de VOB heeft een constructief gesprek plaatsgevonden, waarbij 
de persoonlijke belevenissen van Dick Reumer werden overhandigd voor de bibliotheek van het 
bureau. 
 

Activiteiten in 2021 
Wij konden dit jaar niet samen op stap, ook al waren er plannen. In het najaar konden we tot 
tevredenheid van velen de najaarslunch houden. In Zoetermeer genoten we van een uitgebreide 
tafel, maar belangrijker nog dan het eten (dat was prima!) was dat we elkaar weer eens zagen en 
dat we elkaar konden spreken. Tenslotte stuurde het bestuur eind 2021 alle leden een nieuwjaarswens. 
De NBD was graag bereid om deze wens vorm te geven en te drukken. Als het doel van de 
Vereniging contact houden is, dan is dit jaar ondanks alles geslaagd.  
 

Communicatie met de leden 
Naast de berichten van het secretariaat, is het belangrijkste communicatiemedium de website. Simon 
Keyser die de site jarenlang beheerde, wilde stoppen met deze activiteit. Vanaf december 2020 
houdt de secretaris de website zelf bij. Ook in 2021 bracht Wolter van der Zwaan (webredacteur) ons 
geregeld op de hoogte van droevige of leuke gebeurtenissen. Chris Duijndam maakte weer foto’s 
voor de site. Dank zij hun werk kunnen we genieten van foto’s en verslagen van belangrijke 
gebeurtenissen. Voor veel leden een aanleiding om nog eens te mijmeren over de herinnering aan 
een dierbare collega, over die “goede ouwe tijd”, of gewoon nog wat na te genieten van de 
activiteiten die de Vereniging heeft ondernomen. 
 

Ondanks alles was het weer een mooi verenigingsjaar! 
 

Den Haag 11 mei 2022  
Bestuur SLBO 


