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Jaarverslag 2022 
Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheek Organisaties (SLBO) 
 
Algemeen  
Het jaar 2022 was een opluchting voor allen. Eindelijk weer min of meer terug naar het oude normaal, 
bevrijd van Corona-maatregelen, hoewel, nog steeds voorzichtig natuurlijk. Contact, elkaar opzoeken, 
elkaar zien en vooral napraten over de goede oude tijd en over alles wat ons nu plezier doet, het kon 
weer. Een dus heeft het bestuur zich daarvoor weer ingezet.  
Het gaat goed met de Vereniging. Er zijn wat mutaties in het ledenbestand, door opzegging of 
overlijden, maar er kwamen ook leden bij, nl Jos Debey (Laurens, KB) Linda Kemkes (NBLC), 
Carmen Morlon-Rodriguez (Eblida), Joke Nieuwveld (Literatuurmuseum), Alli Sonmez (Mediarivier 
Boekverkoop  NBD), Marieke Tur de Bree (NBD-Biblion). Eind 2022 telde de Vereniging 106 leden.  
Enkele leden hebben het lidmaatschap opgezegd, of anderen deden dat namens hen. (Ad Smulders 
en C. Bechan-Ramdat). De reden waarom leden opzeggen is niet altijd duidelijk. Soms speelt leeftijd 
een rol, bijvoorbeeld omdat het (oud-) lid de bijeenkomsten niet meer kan bezoeken. We kregen 
bericht van overlijden van enkele oud-leden. Op 30 april overleed Ted Leyendekker, op 9 juni 
overleed Boukje Schuiling. Beide waren lang actief in het bibliotheekveld en zij waren lang lid van 
onze Vereniging. Eind december was het oudste lid van de Vereniging 93 jaar; het jongste lid was 
51 jaar.  >90 jaar  4 leden; 85-89 jaar 10 leden; 880-84 jaar 17 leden; 75-79 jaar 31 leden; 70-74 jaar 
26 leden; 65-69 jaar 4 leden; jonger dan 65 jaar 6 leden. (Van 8 leden kennen we de geboortedatum niet..)  
 

Bestuurszaken 
De algemene ledenvergadering in mei stemde in met de herbenoeming van Rian (voorzitter) en 
Gerard (secretaris). Het bestuur bleef derhalve dit Verenigingsjaar ongewijzigd. De kascommissie 
veranderde wel van samenstelling: Annemarie Klijnsmit trad terug en Gert de Ruiter werd ’verkozen’. 
Op 11 mei 2022 vond de Algemene Leden Vergadering plaats in de Hortus in  Leiden. Inclusief het 
bestuur namen 36 leden aan de vergadering deel. Tijdens deze ALV werden het jaarverslag 2021, het 
Financieel verslag 2021 en de begroting 2023 vastgesteld.  
Het jaarverslag 2021 hebben we ook toegezonden aan enkele  organisaties in het bibliotheekveld.   
 

Activiteiten in 2022 
Wij konden dit jaar eindelijk weer eens samen op stap en dat deden we ook. Het bezoek aan de 
Hortus in Leiden , de tuin en de lunch vielen in de smaak, hoewel de lunch beter had gekund. In het 
najaar ontmoetten we elkaar weer bij de najaarslunch, dat was in Zoetermeer. Het eten was prima, 
en het fotospel leverde hilarische momenten op. Wat kennen we nog veel mensen uit die goede 
oude tijd! Heel fijn dat we elkaar weer eens zagen en dat we elkaar konden spreken. Eind 2022 
stuurde het bestuur alle leden een nieuwjaarswens. 
Als het doel van de Vereniging contact houden is, dan is dit jaar weer geslaagd. 
 

Communicatie met de leden 
In het najaar verzorgde het bestuur een berichtje op de website van Bibliotheekblad, zodat de 
Vereniging onder de aandacht van een breder publiek zou komen.  
Naast de berichten van het secretariaat, is het belangrijkste communicatiemedium de website. Ook 
in 2022 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. Dankzij 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. 
 

Wij kijken terug op een mooi verenigingsjaar! 
 

Den Haag …… 2023  
Bestuur SLBO 


