Jaarverslag Senia 2018
In dit jaarverslag geven we een overzicht hoe onze organisatie zich in 2018 ontwikkelde.
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Grafiek 1, ontwikkeling aantal deelnemers algemeen

We begonnen het jaar met 7.459 deelnemers en eindigden met 8.620. Een toename van 1.161
deelnemers, een groei van 16%. In 2017 groeiden we met 14% en het jaar daarvoor met 11%. De
groei lijkt toe te nemen. Het aantal van 1.161 geeft de netto-groei aan: 2.504 mensen schreven we in
en 1.343 zegden hun abonnement op.
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Grafiek 2, verdeling deelnemers over programma's Senia.

Meer dan de helft van onze deelnemers, nl. 4.679 mensen, lezen en bespreken literatuur
(Nederlandse of vertaald). Dat is ook het beeld dat de meeste Nederlanders bij een leesclub hebben:
dat je daar met elkaar romans bespreekt. Non-fictie-leesclubs komen verder in Nederland niet voor,
althans: niet in georganiseerd verband. Laat staan muziek-luistergroepen. We weten dus niet
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waarom we zoveel deelnemers hebben met een voorkeur voor Nederlandstalige romans. Is het
omdat die leesclubs het meest bekend zijn, of omdat voor literatuur de meeste belangstelling
bestaat? Als er meer bekendheid komt voor non-fictie-leesclubs zullen we het weten.
Verloop en administratie
De Senia-formule lijkt een eenvoudige: je brengt mensen bij elkaar rond een interessegebied, ze gaan
aan de slag, en je hebt er geen omkijken meer naar; je vraagt elke deelnemer een bedrag van € 35 en
het schip met geld vaart binnen. Maar zo is het niet, integendeel.
In de eerste plaats is er een behoorlijk verloop binnen de groepen. Zo zegde in 2018 11% van de
deelnemers op. Het gaat zowel om individuele opzeggingen als om het opzeggen door groepen.
Hieronder een overzicht van mutaties van groepen.
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Figuur 3, Ontwikkeling in groepen, nieuw en opgeheven

In bovenstaande tabel is te zien hoeveel groepen er opgeheven werden in 2018. In de meeste
gevallen zijn de redenen daarvan bekend: leden die vanwege gezondheid/verhuizing vertrekken, een
samenstelling die niet ‘matcht’, na tien jaar eens wat anders willen, etc. ‘Normaal’ verloop dus.
Alleen daarom is de inbreng van ambassadeurs heel belangrijk, om op minstens hetzelfde niveau te
blijven.
Er zit veel administratie rond onze groepen. Niet alleen de aanmeldingen en opzeggingen leiden tot
veel administratieve handelingen (we verwerkten op kantoor bijna 3900 mutaties – aanmeldingen en
opzeggingen, tegen ruim 3100 het jaar daarvoor)) ook het plaatsen van individuele belangstellenden
in groepen met plaatsen vrij, wijziging in adresgegevens, wisseling van contactpersonen, vragen over
het indienen van boeken/muziekkeuze, het zijn steeds redenen om te corresponderen met ons
kantoor in Olst.
Zo eenvoudig als de formule lijkt, is hij in de praktijk dus niet. Het is arbeidsintensief om het aantal
de groepen niet te laten dalen, de gegevens van ruim 9000 deelnemers actueel te houden en de
deelnemers te voorzien van documentatie naar hún specifieke voorkeur.
Oprichters van leesclubs, ambassadeurs
In 2018 waren circa 30 personen actief als vrijwilliger/ambassadeur. In de loop van het jaar waren er
de nodige wisselingen. Sommige mensen verkijken zich op de hoeveelheid werk. Het gaat niet alleen
om het oprichten van nieuwe groepen – dat is alleen maar leuk – maar ook om de administratie ná
de oprichtingsbijeenkomsten, de mensen die het dán pas gehoord hebben, en dan weer niet op de
datum kunnen dat die groep bij elkaar komt. Veel gedoe kan dat hgeven. Daarnaast zit er ook veel
werk in het bemiddelen van belangstellenden naar groepen die plaatsen vrij hebben. Daarom streven
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we ook naar kleine werkgebieden, zodat het aantrekkelijk vrijwilligerswerk blijft, en het niet ‘op werk
gaat lijken’ – dat is het laatste dat we onze (meest gepensioneerde) vrijwilligers willen aandoen 😉
Je kunt bij Senia niet zómaar lid worden, je moet altijd een plaats vinden in een groep. Een deel
daarvan verloopt via de ambassadeurs. In 2018 kwamen er 622 aanvragen via de website binnen, en
werden via onze internet-spelverdeler doorgestuurd naar de ambassadeurs, die op hun beurt dan
gaan kijken of er plaatsen vrij zijn in leesgroepen of muziek-luistergroep. Soms zijn er inderdaad
plaatsen vrij, in andere gevallen niet en betekent het dat de ambassadeur het initiatief neemt een
nieuwe groep op te richten.
Een veelvoud aan nieuwe leden komt rechtstreeks via de groepen binnen: ze reageren direct via de
rubriek ‘zoek een leesclub’ op de website naar de contactpersoon van de groep.
Provincies
De verdeling van de groepen was aan het eind van 2018 als volgt:
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Figuur 1, verdeling Senia-groepen over provincies.

In bovenstaande tabel is de verdeling van Senia-groepen over de provincies te zien. Te zien is dat in
alle provincies in 2018 nieuwe groepen werden opgericht. We organiseerden 299
oprichtingsbijeenkomsten in 2018, evenveel in het voorjaar als in het najaar. Daarvoor verzorgde
onze vrijwilliger-perscontacten de persberichten voor lokale media en de aankondigingen naar de
boekhandel of bibliotheek waar de bijeenkomst plaats vond.
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ONS AANBOD IN 2018
Programma-werkgroepen
Elk jaar in het voorjaar presenteren we de aanvulling op de programma’s met boeken/muziekstukken
waarvoor in het nieuwe seizoen lees-of luisterwijzers beschikbaar zullen zijn. Onze
programmawerkgroepen, waarin ook in 2018 weer ruim 60 vrijwilligers/deskundigen actief waren,
lezen/luisteren en selecteren van de zomer tot aan december boeken en muziekstukken, om eind
februari een definitieve keuze voor het nieuwe seizoen gereed te hebben. Dan sturen we de keuze
voor zover het om boeken gaat al naar bibliotheken om het mogelijk te maken dat zij in hun
aanschafbeleid met onze lijsten rekening houden. Eind maart zijn dan de toelichtende teksten bij de
titels gereed, zodat de nieuwe literatuur-en muzieklijsten klaar zijn voor de voorjaarsbijeenkomsten.
In 2018 stonden 148 nieuwe titels op de boeken-en muzieklijst.
Voorjaarsbijeenkomsten
De nieuwe boeken/muziek-lijsten werden aan de deelnemers gepresenteerd in 18
voorjaarsbijeenkomsten. Voor drie daarvan, ten behoeve van leesclubs geschiedenis en biografieën,
nodigden we een auteur uit: Elisabeth Leijnse, schrijver van de biografie ‘Cécile en Elsa, strijdbare
freules’. Dat was een groot succes, en zo inspirerend dat we besloten om vaker schrijvers uit te
nodigen. Ook in andere voorjaarsbijeenkomsten nodigden we gasten uit, de bijeenkomst voor
leesgroepen klassiekers had een uitgever op bezoek, de werkgroep Engels had een Jane-Austenkenner uitgenodigd. De voorjaarsbijeenkomsten voor literaire leesclubs bevatten een inhoudelijk
thema over literatuur. We noemden het ‘Lezen met Jan’ – met een verwijzing naar de Jan van
Luxemburgprijs die we in het najaar van 2017 uitgereikt kregen.
Huidige programma’s
We voegden in 2018 geen nieuwe programma’s toe aan ons aanbod, maar we staken energie in het
verder ontwikkelen van de huidige tien programma’s. Vijf daarvan betreffen fictie/literatuur:
Nederlands & vertaald, Frans, Duits, Engels en klassiekers, en daarnaast vier non-fictie: geschiedenis,
filosofie, kunstgeschiedenis en biografieën. Veel biografieën bevinden zich op de grens van literatuur
en non-fictie bevinden, en het om die reden geeft dat ook binnen Senia nog wel eens discussie.
Daarnaast was er weer een speciale muzieklijst, met intussen zo’n 40 titels.
De themagroep ‘filosofie/levensbeschouwing’, ontwikkeld door een aparte sub-werkgroep van de
werkgroep, werd in de loop van het jaar opgeheven. Het aanbod om tijdelijke leesgroepen te vormen
rond het thema ‘Zijn wij ons brein?’ en over Oosterse filosofie bleek te specifiek te zijn om voldoende
belangstellenden te trekken.
In 2018 maakten we actief werk van de oprichting van Zomerleesclubs. Drie heel geschikte boeken,
een goede publiciteit, de inzet van veel vrijwilligerswerk én veel inspanningen vanuit de staf leidden
niet tot grootse resultaten. Zo’n 40 Zomerleesclub(jes) kwamen tot stand, met 200 deelnemers. Het
heeft ons doen besluiten om in 2019 wel een aanbod te doen aan groepen die al eerder bestonden,
maar geen werk meer te maken van het oprichten van nieuwe groepen.
Schrijvers van lees- en luisterwijzers
Het grootste deel van de 148 nieuwe leeswijzers en luisterwijzers werd samengesteld door onze
eigen Senia-deskundigen/vrijwilligers. Dit gold voor de bijzondere en unieke muziek-luisterwijzers,
maar ook voor de leeswijzers geschiedenis, filosofie, Engels, Frans, Duits, klassiekers en
kunstgeschiedenis (ook allemaal bijzonder natuurlijk). De leeswijzers voor moderne Nederlandse
literatuur en enkele leeswijzers filosofie werden samengesteld door studenten van de
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Rijksuniversiteit Groningen, en van de vertaalde literatuur door freelancers. Ook aan de leeswijzers
voor biografieën en kunstgeschiedenis leverden freelancers een bijdrage.
Grote Verzending
Eind augustus verzonden we ruim 49.000 leeswijzers en luisterwijzers, in zo’n 7.500 pakketten. Een
logistiek hoogstandje dat veel voorbereiding vergt. Niet alleen omdat elke groep een eigen selectie
gemaakt heeft van te lezen boeken/te beluisteren muziekstukken, maar ook omdat binnen elke
groep nog aparte abonnementstarieven kunnen gelden (wie aan meerdere groepen meedoet krijgt
korting bijvoorbeeld). Maar de ‘Grote Verzending’ verliep in 2018 vrijwel foutloos en probleemloos.
Een grote groep van inpakkers werkte er met veel plezier aan mee.
Excursieprogramma
Last but not least boden we ook in 2018 weer elke maand vier nieuwe excursies aan. Een speciale
werkgroep organiseerde 47 excursies. Voor vier daarvan was te weinig animo, vaak gaat het dan om
bestemmingen die wat verder van het openbaar vervoer liggen.
Voor de overige excursies meldden zich 862 mensen aan. Enkele van de excursies trekken zoveel
belangstelling dat ze steeds opnieuw aangeboden worden. Een rondleiding door de Van Nellefabriek
in Rotterdam bijvoorbeeld, een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag blijven populair. In
Amsterdam worden bezoeken aan De Bazel (gebouw stadsarchief aan de Vijzelstraat) en de Burcht
(vakbondsmuseum Henri Polaklaan) en het Scheepvaarthuis regelmatig herhaald. Maar ook
rondwandelingen langs ‘de (villa-)torens van Baarn en over Zonnestraal in Hilversum trekken
voldoende geinteresseerden aan om regelmatig terug te komen. Ook werden bezoeken gebracht aan
actuele tentoonstellingen op het terrein van de beeldende kunst.
SAMENWERKING
We werkten ook in 2018 weer intensief samen met lokale en regionale bibliotheken en met lokale
boekhandels. De samenwerking met provinciale serviceorganisaties van bibliotheken is in 2018
verder geïntensiveerd, met name in de provincies Overijssel/Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.
In het najaar van 2018 versterkten we de samenwerking met uitgevers. Daarvoor legde Seniadirecteur Ineke van de Rotte bezoeken af aan de directies van een aantal grote uitgevers.
In de herfst van 2018 begonnen we met de voorbereiding van de eerste Week van de Leesclub, die
uiteindelijk plaats vond in de laatste week van januari. We kregen veel organisaties bij elkaar,
Stichting Literatuurclubs Drenthe, Online-leesclub organisatie Hebban, het blad Boekenpost, de
leescluborganisaties Stichting Literatuurclubs Drenthe en Boekentaal Mondiaal, drie
bibliotheekcentrales (Dommeldal, Rijnbrink en ProBiblio). Een startoverleg vond plaats in november
2018.
BEKENDHEID
Website en internet
Begin 2018 hebben we (voor ons doen) ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop we
ons bekend maken. Een professioneel marketing-advies vormde daarvoor de aanleiding. Allereerst
werd het ons duidelijk dat Senia de enige organisatie in Nederland die was de term ‘leesgroep’
hanteerde. Het meest ingeburgerde woord is ‘leesclub’. Bibliotheken hanteren het begrip ‘leeskring’.
Onze uitzonderingspositie betekende dat we slecht vindbaar waren voor mensen die zoeken met de
term ‘leesclub’. Het aantal aanmeldingen via de website nam daarna toe. Dat was misschien ook een
gevolg van de keuze om de openingspagina’s van de website vooral in te richten met nieuwe
bezoekers in gedachten, en niet onze eigen deelnemers – die geacht worden de weg te kennen. We
zijn pas in het najaar van 2018 bezoeken aan de website gaan noteren, daarom beschikken we niet
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over exacte cijfers. Wel weten we dat in het voorjaar van 2018 het deelnemersaantal op peil bleef –
terwijl het in de jaren ervoor door (de gebruikelijk seizoensgebonden) opzeggingen terug liep. In
2018 bleven we maar groeien, zelfs in het tweede kwartaal, de maanden voorafgaand aan 1 juli.
Nieuwe pr-middelen
We wisselden in 2018 van vormgeefster, en we lieten alle teksten weer eens screenen door een
copywriter. Er kwamen nieuwe flyers voor zowel leesclubs als luisterclubs. We ontwikkelden
boekenleggers, met quotes van schrijvers over leesclubs, en met hun foto erop. Voor de foto’s
organiseerden we een speciale ‘fotoshoot’ in Hilversum met daarvoor uitgenodigde personen. We
willen in de toekomst het maken van nieuwe fotoseries regelmatig gaan herhalen, zodat we elk
kwartaal over nieuwe foto’s kunnen beschikken.
In 2018 kregen de ambassadeurs een Senia-e-mailadres en nodigden we hen uit om een
speciale/identieke e-mailhandtekening te gaan gebruiken.
Nieuwsbrief
We gaven in 2018 de maandelijkse nieuwsbrief 12 keer uit, deze ging naar ruim 12.000 adressen. Aan
de nieuwsbrief werkten vrijwilligers mee, zij maakten de interviews die maandelijks verschijnen.
Daarnaast ontwikkelden we een speciale nieuwsbrief voor deelnemers en belangstellenden in
Amsterdam (ook met interviews) omdat we weinig mogelijkheden hebben om in Amsterdam te
publiceren in wijkkranten e.d. Twee keer gaven we een speciale nieuwsbrief uit voor bibliotheken.
ORANJE FONDS PROJECT
Het Oranje Fonds kondigde in 2017 een subsidietraject aan waarbij organisaties voorstellen konden
voordragen voor ‘Samen Ouder’ – een totaalproject om meer ouderen te bereiken, contacten tussen
ouderen te verbeteren en eenzaamheid te voorkomen. Het moest vooral gaan om initiatieven waarin
organisaties hun bereik zouden vergroten, níet om nieuwe werkvormen te ontwikkelen.
Senia heeft een aanvraag ingediend om projecten op te zetten voor mensen die nu níet of nauwelijks
bereikt worden, maar waarvan we al wel verschillende groepen ‘in huis’ hebben. Het betreft mensen
met een auditieve beperking, een visuele beperking, ouderen (ouder dan de gemiddelde leeftijd van
onze groepen) en tenslotte een groep die we ‘minder ervaren lezers’ noemden. Het Oranje Fonds
heeft ons niet toegelaten tot het officiële traject ‘Samen Ouder’ omdat we te weinig connecties
hebben met lokaal welzijnswerk maar toch hebben we een groot deel van de aangevraagde subsidie
toegezegd gekregen. Het project is in maart/april 2018 gestart met de werving van vrijwilligers. Het
idee was om voor elke subgroep een projectleider te werven. Na de start waren 11 personen actief.
De werkwijze was: in kaart brengen wat Senia op dit gebied doet, het werkterrein verkennen kennis
maken met organisaties op het betreffende gebied, voorstellen doen voor aanpassing van de
werkwijze van Senia om deze groepen wél in huis te krijgen en pilots ontwikkelen op de
deelterreinen. Daarmee is in 2018 een begin gemaakt. De uitkomsten zullen uiteindelijk via
miniconferenties worden voorgelegd aan bijvoorbeeld bibliotheken en lotgenoten-organisaties.
VRIJWILLIGERS
In 2018 waren 143 mensen als vrijwilliger verbonden aan Senia. Hiervoor beschreven we al het werk
van de ambassadeurs, we noemden de 60 leden van programma-werkgroepen, de inpakkers, de
vrijwilligers die de excursies organiseren, de administratief ondersteuners, de vrijwilligers van het
Oranje Fonds project, de interviewers van de nieuwsbrieven. Nog niet genoemd zijn de
eindredacteuren van leeswijzers die in 2018 actief waren. Een deel van de leeswijzers wordt namelijk
door deze vrijwilligers geredigeerd - een ander deel werd binnen de werkgroepen zelf geredigeerd.
Daarnaast waren er de vormgevers die elk de leeswijzers en sinds 2018 ook de boeken/muziek-lijsten
van een of meerdere programma’s voor hun rekening nemen. Zij zorgen er ook voor dat op de
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website de internetlinks geplaatst worden bij boeken en muziekstukken die in de lees-en
luisterwijzers genoemd worden. Zeker bij de luisterwijzers zijn de links naar muziekfragmenten voor
de deelnemers erg belangrijk.
Er waren verschillende bijeenkomsten van vrijwilligers. De ambassadeurs zagen elkaar op de
jaarlijkse ambassadeursdag eind januari. Vertegenwoordigers van werkgroepen troffen elkaar ook in
die periode. De werkgroepen zelf vergaderen uiteraard vaker, vier tot vijf keer.
Eind juli hielden we de afsluiting van het seizoen 2017-2018 met de vrijwilligers. Een discussie onder
vrijwilligers toonde een grote tevredenheid over het werk dat ze doen en de vrijheid die ze daarin
hebben. Wel was er onder ambassadeurs behoefte aan meer onderling contact, en bij een deel van
de programmawerkgroepen behoefte aan uitwisseling over onder meer kwaliteit van lees-en
luisterwijzers. Aan beide is gewerkt nog binnen dat jaar zelf.
Er kwamen bijeenkomsten van ambassadeurs per regio. De ambassadeurs van midden en oost
Nederland kwamen bij elkaar, die van Zuid-en Noord-Holland en Zeeland ook; er was ook een overleg
voor ambassadeurs van Brabant en Limburg. We gaan dat voortaan elk jaar herhalen, vroeg in het
najaar. In oktober vond een overleg plaats van vertegenwoordigers van programmawerkgroepen, en
zij wisselden ervaringen uit en maakten afspraken over boeken-en muziekkeuze, evaluaties, werving
vrijwilligers etc.
De discussie tijdens de seizoensafsluiting leverde ook de vraag op naar meer
inspiratiebijeenkomsten/bijscholing. Daar hebben we in 2018 geen gevolg aan kunnen geven.
PERSONEEL
Senia kende in 2018 een team van vier part-time personeelsleden: Ineke van de Rotte, Marijke
Slager, José Hofman-Van Valen en Linda Marsman. Zij coördineerden de werkzaamheden van
ambassadeurs, werkten mee met de programmawerkgroepen, verzorgden de ledenadministratie en
de logistiek van leeswijzers en boeken/muzieklijsten, deden de boekhouding en alle zakelijke
aspecten rond Senia, en nog veel meer. Ineke van de Rotte, directeur van Senia en een van de
oprichters, kondigde medio 2018 aan dat ze nog één seizoen zal volmaken, en per 1 september 2019
haar dienstverband met Senia zal beëindigen.
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vijf maal. De directeur rapporteert in die vergaderingen
over de stand van zaken. De formele stukken als begroting, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag
worden vastgesteld.
De raad stelde een privacy-protocol vast in het kader van de invoering van de Wet AVG, en hield net
als andere jaren toezicht op kwesties van bestuurdersaansprakelijkheid via een zelf ontwikkelde
Checklist Governance. Verder hield de Raad van Toezicht in het najaar een eigen evaluatie onder
vrijwilligers – waaruit net als op de seizoensafsluiting - een grote tevredenheid bleek over het
vrijwilligerswerk bij Senia, en hield zich bezig met de samenstelling van een Functieboek
vrijwilligerswerk, en het actualiseren van een beleidsnota vrijwilligerswerk. Na de zomer werd het
agendapunt ‘overgang naar een nieuwe directeur’ een belangrijk onderwerp.
De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit de volgende personen: Margot Jager (voorzitter) tot eind
2018, Frank Hockx, Joke Laarman, Peter Moes (vanaf maart 2018), Ton van Mourik, Andre
Schoonderbeek (tot aan maart 2018) en Jos van Wollingen.
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VEEL DANK . . . . . . . . . ..
Senia kon in 2018 succesvol zijn dankzij het enthousiasme en de inzet van velen:
Tineke van den Abeele, Doris Adang - Dhuygelaere, Cees van den Akker, Ronnie Allebrandi, Aart
Appelhof, Rosilde Bammens, Elly Bart, Immy Beijer, Ria Benschop, Herma Berendsen, Bep den
Blanken, Colette Bloos, Maria Boelhouwer, Geert de Boer, Henny de Boer, Agnes Bots-Nijenhuis, Jos
van Burik, Marion van Bussel, Robert van Bussel, Ton Buursema, Johan Copier, Hans Cornielje, Lenora
Crom, Els Degeling, Gonny Dekker, Corrie van Dijk, Tjeerd Doevendans, Marianne van Dooren, Helmi
Duijvestein, Maggy van Eerd, Ria Essink, Dory Ezechiels, Jeannine Fransen, Chris van Gelderen, Ann
Giraud, Mabel Goossens - Madlener, Annelia Govers - Bogers, Wil de Graaf, Wies de Heer, Gertruud
van der Helm, Anne Marie van Helsdingen, Dieuwertje Hesselink - van der Heijden, Frank Hockx,
Marijke Hof, Lily Hollanders, Margreet Hoogendorp, Eva Hoopman, Lineke Horlings, Ineke van Huis Kok, Ria Hullegie, José Hurkmans, Christa de Jager, Margot Jager, José Jegen, Lamberthe de Jong,
Maja Jordaan, Sandra van Kalken, Wilhelmien Kalter, André Kamstra, Ine Keeris, Toon Kerssemakers,
Diana Kiesenberg, Judith van der Kleij, Elise Kleuskens, Helene Knippenbergh, Caroline Koning Versteeg, Eric Kolen, Francine van der Kooij, Paul Kooijmans, Wil Kroon, Margreet van Krugten, Joke
Laarman, Jan Luijten, Lidi van der Meijden, Marijke Meindersma, Annelies Mersel, Arnoud Michiels,
Roelien Michiels, Peter Moes - Jansen, Ton van Mourik, Karin Mous, Fran van den Munkhof, Margriet
Notenboom, Annelies Olgers, Petra Overbeek, Tineke Pen, Liesbeth Ram, Nellie van der Ree,
Monique Ricken, Martien Rietbergen, Anita Rijnders, Gesina van Roekel, Alex van de Ruit, Miek van
de Sande, Marian Schalke, Thea Schellekens - van Haren, Marleen Schippers, Mirjam Schneider, Els
Scholtes, André Schoonderbeek, Ine Schroo, Jutta Siemen, Frauke Siert, Marianne Sieverding, Yvonne
Sluis, Leo Stolk, Jos van Straten, Paula Stuurman, Bert Timmerman, Jetty van der Veen, Marjan
Veenman, Ans van der Velden, Dick Venema, Jan Verdegaal, Claire Verlinden, Marcia Visser, Hilde
van Vlaanderen, Bep Vlugter, Cees de Voogd, Nora de Vries - Jonker, Ine Wanmaker, Dick Warmelink,
Hans van der Weide, Marja Weijers, Els Willems, Sonngard Winkler, Els de Wit, Jos van Wollingen,
Anneke Zeijlstra – Rijpstra en Josée Zuiver.

Jaarverslag 2018

8

Stichting Senia

