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Voorwoord 
 
Het is ons een genoegen om u ook dit jaar weer een overzicht van de activiteiten van de 
stichting Zomerschool voor Senioren te kunnen aanbieden in de vorm van dit jaarverslag.  
Een belangrijk onderdeel van dit verslag vormt de uitkomst van het tevredenheidonderzoek 
dat op de afsluitende bijeenkomst is gehouden. 
 
Wellicht mede daardoor konden wij rekenen op een record aantal deelnemers van 169 
die in totaal aan 19 activiteiten deelnamen. Het totaal aantal bezoekers aan de diverse 
activiteiten was 577.  
 
Het is mooi om te zien dat de ZvS steeds meer een begrip wordt in Almere maar de 
bekendheid kan nog vele malen groter worden.  
 
Uit het tevredenheidonderzoek bleek dat de deelnemers over vrijwel alle activiteiten 
erg enthousiast waren en een gemiddelde score gaven van 8,3. 
 
Het jaar wordt afgesloten met een klein financieel tekort op resultatenrekening maar is 
gecompenseerd door de eerder genoemde subsidie en een licht overschot uit de 
voorgaande jaren. 
 
Voor de conclusies en diverse opmerkingen verwijzen wij graag naar de uitkomsten 
van het tevredenheidonderzoek. 
 
Een woord van dank gaat uit naar degenen die het ons mede mogelijk hebben gemaakt 
onze activiteiten uit te voeren namelijk: 
Restaurant De Ziel, Het Eksternest, de Stadsboerderij, ANNO, McDonald’s Almere 
Buiten, Jeugdland Buiten, De Concertmeester, Haddock, de stadsarcheologen, 
buurtcentrum Cobra, de gemeente Almere, onze eigen vrijwilligers en de diverse 
inleiders die een workshop verzorgden. 
 
Het enthousiasme van de deelnemers stimuleert het bestuur om voor het komend jaar 
weer een uitdagend en aantrekkelijk programma te bedenken. 
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Uitgangspunten  
De doelstelling van de stichting ZvS is ‘het organiseren van activiteiten, met zowel een 
ontspannend als educatief karakter, voor alle senioren in Almere, te houden in de maanden 
juli en augustus’.  
Om hieraan te voldoen proberen wij een zo gevarieerd mogelijk programma op te 
stellen waarbij suggesties van de deelnemers van het voorgaande jaar een richtlijn zijn. 
Bovendien is het streven om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen 
met een wat smallere beurs kunnen deelnemen. 
 

Ook moeten de activiteiten voor een breed publiek toegankelijk zijn dus mensen die 
afhankelijk zijn van een rollator en/of rolstoel kunnen ook deelnemen aan een aantal 
programmaonderdelen waarbij wel moet worden opgemerkt dat er een begeleider moet 
zijn bij een ‘rolstoeldeelnemer’. 
 
 

Activiteiten 
Zoals uit het overzicht van het tevredenheidonderzoek blijkt, waren ook in 2014 de 
activiteiten weer divers van aard. Van een workshop ‘Veilig Internetten’ en ‘Cupcakes 
versieren’ tot ‘koken door mannen’ die een lunchbuffet maakten en van fiets- en 
bustochten tot een ‘Franse middag’ met jeu de boules.  
Afhankelijk van de soort activiteit besloeg deze een of twee dagdeel/dagdelen en 
werden gepland op de dinsdag en donderdag gedurende zes weken tijdens de 
maanden juli en augustus. 
Het aantal deelnemers aan de diverse activiteiten liep uiteen van 6 personen aan de 
workshop’ Cupcakes versieren’ tot 68 personen bij de afsluiting in Haddock met een 
demonstratie van een chocolatier, lunch en muziek. 
 
 

Financiën 
De inkomsten van de stichting ZvS bestaan uit de inschrijfgelden die deelnemers 
betalen voor de diverse activiteiten waar zij aan willen deelnemen en subsidie van de 
gemeente Almere. 
Daarnaast mochten/konden wij gebruikmaken van diverse accommodaties waarvoor 
geen extra kosten in rekening werden gebracht. 
Tegenover de inkomsten stonden vanzelfsprekend uitgaven, o.a. vergoeding aan de 
diverse inleiders, gebruikte consumpties en catering, bustochten, etc. 
Het boekjaar 2014 zal waarschijnlijk met een klein batig saldo kunnen worden afgesloten. 
 
 

Bestuursamenstelling 2014 
De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet gewijzigd en bestond uit: 
Mevrouw Ingeborg Korte   voorzitter (KBO) 
De heer Hans Ruijsink  secretaris (ANBO) 
De heer Co van den Broek  penningmeester (PCOB) 
Mevrouw Martha Schneiders  lid (KBO) 
Mevrouw Mariëtte Alberda lid (De Schoor) 


