
Addendum bij  

Huishoudelijk Reglement Seniorenvereniging Hoogeloon 

19 december 2019 

 

Afspraken vastgelegd door het bestuur 

Het vaandel 

Ondanks dat de naam van KBO Hoogeloon gewijzigd is in Seniorenvereniging 

Hoogeloon heeft het bestuur besloten om geen nieuw vaandel aan te schaffen. 

Het huidige KBO-vaandel kan gebruikt worden bij bijzondere gebeurtenissen en 

activiteiten van Seniorenvereniging Hoogeloon. Dit ter beoordeling van het bestuur. 

Deze gebeurtenissen en activiteiten kunnen zijn een kerkdienst ten behoeve van 

onze afdeling, de jaarlijkse kerstviering en de Algemene Ledenvergadering. Bij de 

afscheidsdienst van een overleden lid wordt het vaandel in de kerk in Hoogeloon 

geplaatst als daar een afscheidsdienst plaatsvindt en op verzoek van de familie - en  

indien mogelijk – ook op een andere locatie. 

Overzicht attenties 

Bij 25-jarig jubileum leden wordt een oorkonde en een passende attentie 

overhandigd. 

Bij Koninklijke onderscheiding wordt een passende attentie overhandigd. 

Bij 50-jarig huwelijk van onze leden, alleen als de Seniorenvereniging een kaart 

heeft ontvangen wordt er gezorgd voor een attentie. Als we geen kaart/bericht van 

de familie ontvangen, wordt er geen attentie gestuurd. Zo wordt voorkomen dat 

sommigen wel en anderen geen attentie ontvangen. 

Bij 60- en 65 jarig huwelijk wordt wel altijd voor een attentie gezorgd. Aangezien 

dit niet zo vaak voorkomt is de kans dat we iemand vergeten een stuk kleiner. 

Leden die 90 jaar worden krijgen een bezoekje met een attentie kort na hun 

verjaardag.  

Leden van 90 jaar en ouder worden jaarlijks (meestal in december) een keer 

bezocht en krijgen dan een attentie. 

Leden die 100 jaar worden krijgen een bezoekje met een passende attentie. 

Bij overlijden van een van de leden zullen een of twee bestuursleden bij de uitvaart 

aanwezig zijn, tenzij er geen kaart is ontvangen. 

Recepties Bij recepties van jubilea van andere verenigingen of organisaties wordt 

een envelop met passende inhoud overhandigd. 

Vrijwilligers/contactpersonen voor de diverse activiteiten en de 

belastinginvullers Bovengenoemde personen krijgen eind van het jaar een 

attentie. 



Sprekers tijdens lezingen Een attentie aan een spreker wordt gegeven indien het 

een lezing betreft van een niet-commerciële organisatie, waarvan de spreker een 

vrijwilliger is (bijvoorbeeld een IVN gids).Het bestuur bepaalt vooraf wat geschikt is 

voor de spreker(s). 

 

Bestuursleden 

Jaarlijks wordt een etentje met partner verzorgd. 

Bij afscheid als bestuurslid wordt een passend cadeau overhandigd. 

Leden die zich als dragende kracht binnen een activiteit van de vereniging  hebben 

onderscheiden krijgen bij afscheid een passende attentie.  

 

Seniorenvereniging activiteiten 

Stoelengym: deelname aan de stoelengym door bewoners van de zorgvilla. 

Aangezien deze bewoners vaak alleen gebruik maken van de stoelengym zijn deze 

personen geen lid van de Seniorenvereniging maar deelnemer. Zij betalen alleen de 

kosten voor de stoelengym met een kleine opslag ter compensatie van de 

lidmaatschapsbijdrage. Deze dienen per halfjaar voldaan te worden aan de 

penningmeester en wordt centraal ingediend bij de administratie van de Zorgvilla.  

De bewoners hoeven dus geen lid te zijn van Seniorenvereniging Hoogeloon.  

Zorgvilla-bewoners zijn welkom bij de voor hen geschikte activiteiten in Den Bogerd, 

zoals een natuurfilm. Indien nodig wel onder begeleiding. 

 

Kerstdiner 

Leden die zich aanmelden voor het Kerstdiner, dienen vooraf altijd een eigen 

bijdrage te betalen. Bij afmelding vindt geen restitutie plaats. Het bestuur kan in 

uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken. Een lid van wie de partner geen lid is van 

Seniorenvereniging Hoogeloon mag één introducé meenemen naar de kerstviering. 

Deze introducé betaalt dan wel het volledige bedrag, dus zonder de bijdrage die 

door de seniorenvereniging wordt bijgelegd. 

Traktatie leden 

Eenmaal per jaar (april/mei) worden de leden, die gedurende het jaar meedoen met 

door de Seniorenvereniging Hoogeloon georganiseerde activiteiten, getrakteerd. 

 


