Jaarverslag 2016 van de Nivon Federatie Utrecht
Inleiding
In maart 2016 is Wim Verkuil overleden. Hij was bestuurslid en deed het beheer. Hij was erg betrokken bij
het Nivon en heeft veel voor de afdeling gedaan.
Net als voorgaande jaren werden de activiteiten in de afdeling gecoördineerd door het bestuur dat
regelmatig bijeenkomt en voor voortgang van bestaande en nieuwe activiteiten zorgt.
Het bestuur prijst zich gelukkig met een aantal actieve leden die de diverse groepen begeleiden. De
groepen maken graag gebruik van het Nivon centrum. Het aantal groepen is getalsmatig gelijk gebleven.
Bestuur
Na de ledenvergadering in april 2016 bestaat het bestuur uit :
1Harry van Someren, bestuurslid, penningmeester (aftredend in 2018)
2Trudy van den Bergh, bestuurslid, secretaris (aftredend in 2017)
3Marrie Somers, bestuurslid (aftredend in 2019)
4Janjaap Luijt, bestuurslid, beheer (aftredend in 2019)
5Kees Blomhert, bestuurslid (aftredend in 2019)
6Roos Beukeboom, bestuurslid (aftredend in 2019)
Gebruik van ons centrum
Er werd in 2016 weer volop gebruik gemaakt van het centrum.
eigen groepen:
maandagen – fotoclub
dinsdagen – 2 yoga-groepen
woensdagen – zijdeschilderen
donderdagen – muziekgroep Nivon Utrecht (licht klassiek)
vrijdagen – boekbinden en leeskring
Het landelijk bureau Nivon
Het landelijk Nivon Zang- en Muziekgilde.
Gastgebruik:
Bij het verlenen van gastgebruik wordt rekening gehouden met gebruik dat raakt aan Nivongedachten over
cultuur en activiteiten. Dus geen commercie en bruiloften/partijen.
Het Nederlands Pijpersgilde (bamboefluiten), enkele groepen die zich richten op fysieke en geestelijke
gezondheid en een aantal muziekgroepen uit de omgeving voor repetities.
Kascontrole
De kas werd door een kascommissie, bestaande uit Ben van Leur en Kees Du Gardijn, gecontroleerd en in
orde bevonden, zodat het bestuur en vooral de penningmeester decharge verkreeg. Tot nieuw
kascontrolecommissielid werd benoemd Albert Sesink, Kees Du Gardijn blijft nog in de commissie.
Website
Roel Hagen beheert de website. De website zier er mooi uit en wordt goed bijgehouden.
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Bulletin
Het bulletin gaat naar leden die daarom gevraagd hebben en nieuwe leden.
Activiteiten
Muziek.
De muziekgroep van Nivon Utrecht op donderdagochtenden staat nu onder leiding van Rosita van Oosten.
Ine Van Dillen is gestopt. Zij heeft jarenlang leiding gegeven aan de groep.Er wordt vooral licht klassieke
muziek gespeeld. De groep bestaat uit een 20-tal spelers met als bezetting fluiten, violen, mandolines,
mandola's en een bas.
Yoga.
Twee yogagroepen op dinsdagochtend met in totaal ca. 14 deelnemers.
Boekbinden.
Nico Kamphorst en Rob Hoefste coördineren deze activiteit. Er zijn gemiddeld 3 deelnemers.
Fotogroep
De fotogroep telt 18 deelnemers. Er waren 18 clubavonden die goed bezocht werden. Er is een clubtocht
gehouden naar het Waterleidinggebied in Soest. Ook is er rondom het Nivoncentrum bij avondlicht
gefotografeerd. De groep portretfotografie gaat een keer per maand aan het werk. De werkgroep
Architectuur heeft een bezoek gebracht aan de Uithof. De werkgroep Natuur heeft een bezoek gebracht
aan Ankeveen. Een klein groepje heeft de vier jaargetijden gefotografeerd. Er zijn twee fotografen
uitgenodigd. Het waren leerzame en interessante avonden. Er hangt werk van leden in vijf wissellijsten in
het Nivon centrum.
Er staan foto's op de website: www.nivon-fwg-Utrecht.nl Roel Hagen beheert deze website.
Zondagwandelingen
Onder leiding van Hannie Kaldenhoven en Kees Blomhert werden er in het voorjaar twee en in het najaar
twee wandelingen gemaakt. De wandelingen waren ongeveer 13 km en er waren 5 tot 10 deelnemers.
Zaterdagwandelingen
Bij de zaterdagwandelingen werd het Zuiderzeepad gelopen onder leiding van Thijs Notenboom en
Marian Bode. Er waren 10 tot 15 deelnemers.
Wandelweekend
15 en 16 oktober vond het wandelweekend plaats naar Krikkenhaar in Borne. Het wandelweekend werd
georganiseerd door Agniet Keverling Buisman en Peter van der Steenhoven.
Culturele dag
Door Marian Bode en Trudy van den Bergh werd er een culturele dag georganiseerd naar Harderwijk. Er
waren 12 deelnemers.

Zijdeschilderen
Deze groep komt elke twee weken op woensdagochtend bij elkaar. Het is een hechte groep en er wordt
hard gewerkt, maar er is ook tijd voor gezelligheid. Er zijn 9 deelnemers.
Leeskring
De leeskring komt eenmaal in zes weken op vrijdagmorgen bij elkaar. Er zijn 10 deelnemers. De groep
wordt gecoördineerd door Trudy van den Bergh.

