Jaarverslag 2019
Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheek Organisaties (SLBO)
Algemeen
Het gaat goed met de Vereniging. Er zijn wat mutaties in het ledenbestand, door opzegging of
overlijden. Eind 2019 telde de Vereniging 109 leden.
Enkele leden hebben het lidmaatschap opgezegd, of anderen deden dat namens hen.
(Gé Verdonk, Arie Versloot, Paul Hensels, Marry Taal, Martina Westerduin, Marie-José Woertman,
Lukas Middelveld, Janny en Dick van der Meer, Koos Wiltenburg, Nel Hoenstok, Jenny Bok). De
reden waarom leden opzeggen is niet altijd duidelijk, deze ex-leden waren best wel betrokken
op de andere leden. Leeftijd hoeft geen argument te zijn.
We moesten ook definitief afscheid nemen van enkele leden, de een wat bekender dan de
ander. Op 23 februari 2019 overleed Truus Herder-Baak. Eduard Duijker, voorheen sectordirecteur
CDV en Adjunct directeur NBD-Biblion, overleed op 17 december 2019. Zij waren beiden heel
betrokken bij het Bibliotheekwerk en waren vanaf het begin lid van onze Vereniging.
Bestuurszaken
Het bestuur bleef in het Verenigingsjaar ongewijzigd. Tijdens de Algemene Leden Vergadering
van 8 mei in Hoorn werd het jaarverslag 2018 vastgesteld. Overeenkomstig de wens van de
leden is het toegezonden aan de meest relevante organisaties in het bibliotheekveld. Met de
directie van Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een constructief gesprek plaatsgevonden.
Op de valreep van 2019 kon een afspraak voor een gesprek met de VOB worden gemaakt.
Activiteiten in 2019
Op 8 mei waren we met bij 35 leden op bezoek in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. In de
filmzaal hielden we de Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag werd goedgekeurd evenals
de financiële jaarstukken en de begroting voor 2020. De penningmeester kon melden dat hij
flink wat extra donaties van leden had ontvangen. De kascontrolecommissie werd bedankt voor
de inzet. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Gerard van Dijk en Rian van
de Sande per 01-01-2020 voor een tweede termijn.
Mark Deckers (Rijnbrinkgroep) vertelde over de wederwaardigheden van twee bibliothecaressen
in oorlogstijd in Deventer en presenteerde zijn boek daarover. Een aardig inkijkje in het verleden.
De lunch genoten wij in het restaurant van het museum, gevestigd in de voormalige gevangenis.
Keurig verzorgd en gezellig. En er was genoeg ruimte om herinneringen op te halen etc en het
museum, met zijn stijlkamers bood daarvoor nog extra aanleiding. De expositie over Floris was
mooi! Minder te spreken waren we over de voettocht naar het museum, maar de aftocht was
beter geregeld.
Op 11 december hadden wij de najaarsontmoeting en winterlunch in Den Haag. Bij Mingle Mush
genoten wij van een gevarieerde exotische lunch, waarna wij te voet naar het Literatuurmuseum
trokken, alwaar Aad Meinderts ons vertelde over zijn literaire rondreis langs 100 graven van
100 schrijvers in 2010.
Communicatie met de leden
Naast de berichten van het secretariaat, is het belangrijkste communicatiemedium de website.
Ook in 2019 bracht Wolter van der Zwaan (redacteur) ons regelmatig op de hoogte van
droevige of leuke gebeurtenissen. Chris Duijndam deed de technische verzorging voor u. We
genieten vooral ook van de foto’s, die een plekje hebben gekregen op de website. Voor velen
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 Verenging
heeft ondernomen.
Het was een mooi verenigingsjaar!
Den Haag 27 mei 2020
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