Jaarverslag 2020
Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheek Organisaties (SLBO)
Algemeen
Het jaar 2020 is wat vreemd verlopen. 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 liep anders. De dreiging van Corona maakte dat we de
plannen moesten herzien. En dat hebben we gedaan. Hoewel op leeftijd beschikken het bestuur en
de leden over de nodige veerkracht en zo kunnen we de indruk van een levendige vereniging
overeind houden.
Het gaat goed met de Vereniging. Er zijn wat mutaties in het ledenbestand, door opzegging of
overlijden. Eind 2020 telde de Vereniging 104 leden.
Enkele leden hebben het lidmaatschap opgezegd, of anderen deden dat namens hen. (Rosa
Chinkoe, Diny Usai-Wijnveen, Jetty Timmers). De reden waarom leden opzeggen is niet altijd duidelijk,
deze ex-leden waren best wel betrokken bij de andere leden. Leeftijd hoeft geen argument te zijn.
We kregen bericht van overlijden van enkele oud-leden. Op 27 juni overleed Jenny Bok, op
14 december overleed Koos Wiltenburg. Beide waren lang actief in het NBLC en nog lang daarna in
VOB resp WOB. Zij waren heel betrokken bij het Bibliotheekwerk en waren lang lid van onze
Vereniging.
Bestuurszaken
Het bestuur bleef in het Verenigingsjaar ongewijzigd. De Algemene Leden Vergadering moesten wij
noodgedwongen online houden. Vooraf waren alle leden hierover geïnformeerd. Bovendien is
geprobeerd om vooraf alle leden te polsen naar hun standpunt over de voorstellen van het bestuur.
Op 8 juli 2020 vond de ALV plaats via ZOOM. Inclusief het bestuur waren 16 leden ‘aanwezig’, maar
vooraf hadden veel leden telefonisch of per e-mail al aangegeven in te stemmen met de voorstellen.
Tijdens deze ALV werden het jaarverslag 2019, het Financieel verslag 2019 en de begroting 2020
vastgesteld. De enquête die eind 2019 is gehouden gaf al aan dat een meerderheid van de leden
voorstander is van een verhoging van de contributie. De SLBO wordt dan minder afhankelijk van
bijdragen van de voormalige werkgevers en van incidentele meevallers. De vergadering stemt dan
ook in met het voorstel de contributie in 2021 te verhogen.
Overeenkomstig de wens van de leden is het jaarverslag 2019 toegezonden aan de meest relevante
organisaties in het bibliotheekveld.
Met het bureau van de VOB heeft een constructief gesprek plaatsgevonden.
Activiteiten in 2020
Wij konden dit jaar niet fysiek bij elkaar komen, ook al waren er nog zo veel plannen. Toch heeft het
bestuur meermaals geprobeerd het contact me de leden op peil te houden. Voorafgaand aan de
ALV is geprobeerd om alle leden te spreken, met name ook om te informeren naar hun gezondheid
en welbevinden. De reacties waren heel positief, zowel over de actie als de gezondheid van de
leden; tja, we worden oud, dat wel. In het najaar is deze actie herhaald, in plaats van de winterlunch.
Ook toen waren de reacties positief. Tenslotte stuurde het bestuur eind 2020 alle leden een
nieuwjaarswens.
Als het doel van de Vereniging contact houden is, dan is dit jaar geslaagd..
Communicatie met de leden
Naast de berichten van het secretariaat, is het belangrijkste communicatiemedium de website. Ook in
2020 bracht Wolter van der Zwaan (redacteur) ons regelmatig op de hoogte van droevige of leuke
gebeurtenissen. Chris Duijndam deed de technische verzorging voor u. In december 2020 was het tien
jaar gelden dat de website werd gelanceerd. In die maand werd de nieuwe website actief. De
inhoud is niet vernieuwd, maar de opmaak wel. Zó kunnen we nog steeds 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 een mooi verenigingsjaar!
Den Haag 11 mei 2021
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