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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2021  no: 3 
 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief namens het bestuur SHK 

 
Beknopt verslag van de gehouden “Algemene ledenvergadering SHK” 

Op Zaterdag 21-08-2021 in de Cultuurschuur te Wieringerwerf. 
 
Voor aanvang van de vergadering sprak de beheerder van de “Cultuurschuur“ zijn 

dank uit aan de gemeente “Hollands Kroon” voor de financiële bijdrage ter realisatie 
van het nieuwe ventilatiesysteem. 

 
De voorzitter Trudy de kruif opende de vergadering om 10:00 en verwelkomde de  

aanwezige leden (22) en speciaal dhr. Perry Vriend van de “Seniorenpartij Schagen” 
Er werden 5 officiële afmeldingen geregistreerd.  
 

De nieuwe leden (5) werden verwelkomd en de aanwezigen stelden zichzelf voor. 
Daarnaast werd er aandacht gegeven aan de vertrekkende leden (5) 

Het huidige aantal leden is vastgesteld op 38. 
 
Notulen van de ALV van  

10-10-2020, werden 
aangenomen. 

Een opmerking betreffende het 
belang van de sociale media werd 
beantwoord. 

 
 

De website SHK wordt 
onderhouden in samenwerking 
met dhr. J. van Kesteren. 

 
 

 
Gemeenteraadsverkiezingen en vertrouwenscommissie 
 

Dhr. Piet Bruystens geeft uitleg aan de aanwezige, waarom hij om persoonlijk reden 
alleen als adviseur aanwezig blijft voor de vertrouwenscommissie. 

De vertrouwenscommissie bestaat op dit moment uit Dhr. Perry Vriend en vanuit het 
bestuur Dhr. Co Wisse. 
Hierna geeft Piet uitleg hoe het proces eruit ziet voordat de beoogde kandidaten voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden voorgesteld aan de leden op een nog te 
bepalen ALV eind dit jaar. 

Op alfabetische volgorde de huidige kandidaten: 
- Pim de Herder 
- Klaas Huijbers 

- Henk Komen 
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- Trudy Kruif-Welboren 
- Andreas Naber 

- Jip Pankras 
- Arnold Philipsen 

- Gerrit Roos 
 
Ook werd er nog aandacht gevraagd aan de aanwezige leden om zich beschikbaar te 

stellen voor de groslijst (lijstduwer) en voor de vertrouwenscommissie. 
Aanmelding vanuit de aanwezige leden als lijstduwer. 

- Jacqueline Philipsen-Duijzer  
 

Campagnecommissie  
 
Vanuit het bestuur neemt dhr. Klaas Huijbers zitting in de Campagnecommissie 

 
Op alfabetische volgorde leden die zich hadden aangemeld en zich aanmeldde tijdens 

de vergadering. 
- Piet Dijkstra 
- Pim de Herder 

- Henk Komen 
- Jan Muntjewerf 

- Andreas Naber 
- Jip Pankras 
- Jacqueline Philipsen-Duijzer  

- Gerrit Roos 
 

Er wordt voorgesteld om na de vergadering even bij elkaar te komen om verdere 
afspraken te gaan maken. 
 

Concept verkiezingsprogramma 2022-2026 SHK 
 

Vanuit de aanwezige leden waren er een aantal opmerkingen. 
Deze waren niet binnen gekomen via het e-mail adres shk@seniorenhollandkroon.nl 
En zullen alsnog via het e-mail adres worden aangeboden voor verdere verwerking. 

 
Contributieverhoging 

 
De huidige contributie voor leden is als volgt samengesteld 

- Lid   € 12,50 

- Echtpaar  € 20,00 
Voorstel vanaf 2022 

- Lid   € 15,00   
- Echtpaar  € 25,00  

 

Het voorstel werd voorgelegd aan de aanwezige leden en werd aangenomen. 
Met ingang van 2022 is de contributie vastgesteld op; 

- Lid   € 15,00  
- Echtpaar  € 25,00  

 
ANBI status 
 

Door de voorzitter werd er aangeven en besproken dat de SHK de AMBI status heeft. 
 

http://www.seniorenhollandskroon.nl/
mailto:CoWisse@seniorenhollandskroon.nl
mailto:shk@seniorenhollandkroon.nl


 
 

SHK - Senioren Hollands Kroon  www.seniorenhollandskroon.nl   
Mailadres: CoWisse@seniorenhollandskroon.nl 
  

3 
 

 
Financieel overzicht 2020 

 
Klaas Huijbers geeft uitleg over de aanwezige rekeningen binnen de SHK 

En wie welke rekeningen behartigt.  
Jan Muntjewerf Fractie 
Klaas Huijbers Vereniging en spaarrekening 

 
Goede doelen gift 2021 

 
Er is een goed doel geselecteerd voor 2021, maar vanwege de COVID nog niet 

uitgedeeld. 
Er ontstond een discussie met de aanwezige leden hoe dit goede doel geselecteerd 
was. 

Er werd een voorstel gedaan om hiervoor een protocol te gaan opstellen zodat ook 
voor de toekomst dit duidelijk blijft. 

 
Pauze 
 

Na de pauze werd het woord gegeven aan de Wethouder Mary van Gent en 
fractievoorzitter Jip Pankras 

 
Mary gaf uitleg over haar portefeuille “het Sociaal domein” het is de grootste 
portefeuille in het College van Burgemeester en Wethouders. 

Zij vertelde dat Hollands Kroon met sommige projecten landelijk zelfs voorop loopt. 

In haar portefeuille zit : 

▪ Jeugdzorg 
▪ WMO 

▪ Werk en Inkomen 
▪ Onderwijs 

▪ Sport 
▪ Dierenwelzijn 
▪ Inwonersparticipatie 

▪ Accommodatiebeleid 
▪ Scholenbouw 

 
 
Ook gaf zij uitleg betreffende de succes-formule en het “houten huwelijk” met Incluzio 

Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen “van jong 
tot oud” in onze gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdzorg, WMO en 

voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn 
zichtbaar in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de 
inwoners welke zorg nodig is, zodat iedereen zo goed mogelijk kan meekomen in de 

maatschappij.  
Bovenstaande is ook te lezen op onze website. 

https://www.seniorenhollandskroon.nl/actualiteiten/ 
 

Hierna nam Jip het woord en sprak als eerste de waardering uit naar Mary voor haar 
uitgebreide uitleg over de onderwerpen in haar portefeuille. 

 
Daarna werd er uitleg geven door Jip wat er nog meer speelt binnen onze gemeente. 

http://www.seniorenhollandskroon.nl/
mailto:CoWisse@seniorenhollandskroon.nl
https://www.seniorenhollandskroon.nl/actualiteiten/


 
 

SHK - Senioren Hollands Kroon  www.seniorenhollandskroon.nl   
Mailadres: CoWisse@seniorenhollandskroon.nl 
  

4 
 

Woningbouw  In de woonvisie is vastgesteld dat er weer voor doelgroepen 
gebouwd gaat worden waarbij ook starters worden benoemd. In 

het coalitieakkoord is er de starterslening tot stand gekomen. 
 

Krimp naar groei De gemeente is van krimpgebied naar groeiende (economisch) 
gebied gegaan van Nederland. 

 Het moet wel een combinatie zijn van omgeving (leefbaarheid) en 

de economische belangen. 
 

Huisvesting SHK is voor huisvesting van arbeidsemigranten.  
 De voorkeur heeft; huisvesten op bedrijventerreinen of bij de 

werkgever zelf. 
 Hierbij wordt wel de burger (burger anticipatie) bij betrokken. 
 

Inkomen Aandacht binnen de gemeente voor het grote verschil tussen arm 
en rijk. 

 
Data-centers Bij Middenmeer zal een groot bos/park moeten komen. Dit om het 

evenwicht te herstellen in de balans van natuur en economie. 

 
 Binnen de fractie is dit onderwerp uitvoerig aan de orde gekomen, 

en besproken voordat er een standpunt werd aangenomen. 
 
Jip vroeg aan de aanwezigen om eens goed naar het verkiezingsprogramma te kijken 

en met ideeën en voorstellen te komen. 
Dit dan aan te geven via het e-mail adres shk@seniorenhollandkroon.nl  

  
Zowel Mary als Jip, kregen van de aanwezige leden voor dit gevoerde en te voeren 
beleid een applaus.   

 
Om 12:00 uur sluit voorzitter Trudy de Kruijf de vergadering, en bedankte eenieder 

voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering. 
 

 
      Namens het bestuur: 
 

      Klaas Huijbers / Trudy de Kruijff / Co Wisse  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.seniorenhollandskroon.nl/
mailto:CoWisse@seniorenhollandskroon.nl
mailto:shk@seniorenhollandkroon.nl

