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JAARVERSLAG 2018 

 
 
Inleiding 
 
In het jaarverslag wordt in overeenstemming met de statuten inhoudelijk 
verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging. Het door Sed Vitae in 
standgehouden studiefonds vormt een zelfstandige stichting. Wel is er een 
bestuurlijke verbinding door middel van een bestuurslid van Sed Vitae dat tevens lid 
is van het bestuur van het studiefonds. Gezien de sterke band met deze stichting is 
het jaarverslag van de stichting studiefonds in dit jaarverslag opgenomen onder 
paragraaf 4. De activiteitencommissies (Forum, Cultuur en Natuur) werken autonoom 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Via dit jaarverslag leggen de 
commissies onder paragraaf 5 verantwoording af over de activiteiten van het 
afgelopen jaar.  
 
1. Jaarvergadering en bestuursmutaties  
 
Op 6 april 2018 vond de Algemene Ledenvergadering plaats.  
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Kees Rijgersberg,   voorzitter, tevens contactpersoon Forum 
Jacques Verheijen,   secretaris, tevens vertegenwoordiger in LVV HOVO en 

contactpersoon Publiciteit 
Tonnie Kuijten,           penningmeester, tevens contactpersoon Cultuur en Natuur 
 
- Het Bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen. 
- De voorzitter maakt deel uit van het Bestuur van HOVO Brabant. 
- Van elke bestuursvergadering wordt een korte samenvatting gemaakt die op de 

website wordt gepubliceerd, zodat de bestuursactiviteiten door de leden te volgen 
zijn. 
 

 
2. Aantal leden en ledenverloop 
 
Het aantal leden per 1 januari 2019 bedroeg 251.  
Er zijn 15 nieuwe leden en 12 mensen hebben hun lidmaatschap beëindigd. 

 
 
 
3. Bestuursactiviteiten 
 
Het bestuur heeft zich dit verslagjaar naast de statutair te regelen zaken zoals      
jaarverslag, jaarrekening en begroting beziggehouden met:  
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a) De vriendenrelatie met HOVO Brabant. In de paragraaf externe contacten 3.1 
wordt verslag gedaan van de activiteiten in het kader van onze vriendenrelatie.  

b) Organisatorische zaken zoals: het zoeken naar nieuwe bestuursleden, het 
zoeken naar mogelijkheden om het ledental op peil te houden, het werven van 
nieuwe leden en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid tussen de 
leden, het in overleg met de commissieleden zoeken naar structurele 
maatregelen om de continuïteit van de activiteiten van de commissies te 
waarborgen, de organisatie en de uitvoering van de jaarlijkse lunch met bestuur 
en commissieleden en vaststelling van de jaarplanning. 

c) Op 25 mei van het verslagjaar werd de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) van kracht. Deze verordening regelt, kortgezegd, de 
wijze waarop met persoonsgegevens omgegaan mag en moet worden inclusief 
de rechten van belanghebbenden, in onze situatie de leden, op inzage in en 
informatie over de wijze waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan.  
 

 
3.1 Externe contacten 
 
HOVO Brabant  
 
In het verslagjaar is er één overleg geweest met de directeur van HOVO Brabant. 
Tijdens dit overleg zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest zoals de 
cursusplannen, de evaluaties van de cursussen alsook de enquête die werd 
gehouden waaruit bleek dat Sed Vitae bij de cursisten wel bekend is. De Lezingen 
werden als het meest aantrekkelijke ervaren. Verder vond gebruikelijke wederzijdse 
algemene informatie-uitwisseling plaats. Verder werd tijdens dit overleg gemeld dat 
Korrie van Helvert in mei 2018 afscheid neemt als directeur van HOVO Brabant. 
De contacten tussen HOVO en Sed Vitae worden, over en weer, als uitstekend en 
constructief ervaren.  
 
 
LVV-HOVO (Landelijke Vrienden Vereniging) 
 
In het afgelopen verenigingsjaar is er geen bijeenkomst geweest van deze 
vereniging.  Zoals al vermeld in het verslag van de ALV 2017 is de animo voor deze 
vereniging niet erg groot (meer). 
 
3.2 Publicaties  
 
Webmaster: Cocky Verweij. 
Samenstelling SV Maandbrief: Cocky Verweij 
Contactpersoon in SV- bestuur: Jacques Verheijen. 
Onder Publicaties vallen de SV-website en de SV-maandbrieven.  
 
Maandbrieven 
In 2018 zijn elf maandbrieven verstuurd. Aan de meeste leden digitaal. 
Er zijn nog/weer dertien leden die een geprinte maandbrief per post ontvangen. 
De kopij voor de maandbrief ontvang ik graag ten laatste op de 27e van de maand, 
omdat indeling en verwerking nu eenmaal nogal wat uren vergen, voordat de brief de 
eerste van de maand of iets eerder bij alle leden is, ook bij wie geen e-mail heeft.  
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Website 
Tisda Webdesign en Webhosting verzorgt, nog steeds naar tevredenheid, onze 
hosting, reparaties en aangepaste beveiliging. In de opbouw van de website zijn 
allengs kleine wijzigingen toegepast.  
 
Wel is het lastig dat e-mail-adressen van functionarissen regelmatig onbereikbaar 
blijken, nadat er een storing is geweest. Dat blijft een punt van aandacht. 
 
Normaal lukt het me wel, om de werkzaamheden voor Publicaties uit te voeren, maar 
het zou fijn zijn als iemand bij ‘pieken’ wat karweitjes zou kunnen overnemen. Al is 
het maar het uitprinten, etiketten schrijven en posten van 13 maandbrieven. 
 
 
4. Jaarverslag Stichting Studiefonds Sed Vitae (SSSV) 

 
Het bestuur is aan het slot van dit verslagjaar aldus samengesteld: 
 -  Voorzitter: de heer Ton Poelman 
-   Lid: de heer Kees Rijgersberg. 
In het verslagjaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van voorzitter Ria 
Biezen, die niet alleen de Vereniging Sed Vitae, maar ook de Stichting SSSV 
jarenlang trouw en met toewijding heeft gediend. 
 
In het verslagjaar 2018 bedraagt het aantal betaalde  tegemoetkomingen in de 
studiekosten HOVO (bijdrage = 50% van de inschrijfkosten) 6. Ter vergelijking het 
aantal tegemoetkomingen in de loop van de laatste jaren: 
 

  2010   2011    2012   2013   2014   2015    2016   2017   2018 
     2      10      11     11      9     10      10      7      6 
 

In verband met de  met de Vereniging Sed Vitae gemaakte afspraak, dat de door 
haar leden gedane giften (betalingen boven de verschuldigde contributie) worden 
geschonken aan de stichting SSSV, heeft de stichting over de periode 2017/2018 
een bedrag ad  €  181,66 ontvangen (dit werd ontvangen in 2019, zodat dat nog 
niet verwerkt is in het financiële resultaat over 2018).   
 
Het kapitaal van de stichting bedraagt per 31 december 2018 €  24.569,71, het 
verschil  (verlies) tussen uitgaven en inkomsten over 2018 bedraagt  
€ - 867,28. 
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5. Jaarverslagen commissies 
 
 
5.1 Commissie Natuur 
 
Commissielid: Cocky Verweij 
26 april hadden we een gecombineerde activiteit in Achtmaal en Zundert. 
Eerst wandelen we over het interessante Landgoed De Buisse Heide, ooit het 
zomerverblijf van kunstenaarsechtpaar Henriëtte Roland Holst en Richard Roland 
Holst (tante en oom van Adriaan Roland Holst). Er staan bijzondere bomen. Het 
landgoed is goed onderhouden. Henriëtte Roland Holst heeft het geheel aan 
Natuurmonumenten geschonken. 
Daarna in Zundert de lunch en een rondleiding door het geboortedorp van Vincent 
van Gogh. De kinderen Van Gogh kregen onderwijs dat nauw verweven was met de 
natuur. Zie https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/achtmaal_zundert2018/ 

21 juni hebben we in Tilburg doorgebracht, om de Korvelse Waterloop te volgen. 
Die begint achter een historisch pand dat tot ons Nationaal Erfgoed behoort, aan het 
Korvelplein. De eerste bewoners gingen op de hoger gelegen zandgronden wonen. 
Over de wirwar van stromen en beekjes legden ze dijkjes aan. De toen ontstane 
hoogteverschillen zijn nog steeds te zien. Via de Piushaven lopen we langs het 
Wilhelminakanaal naar het eerste Waterzuiveringsbedrijf (nu industrieel erfgoed) 
van Nederland en de uitloop van de Korvelse Waterloop.  
Zie: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/verslagen/korvelse-waterloop-21-juni-
2018/ 

 
6 september krijgen we een rondleiding over de ecologische boerderij De Regte 
Heide en een wandeling met gids langs het Riels Laag en over de Regte Hei 
Ook hier ontstond bewoning op de hoger gelegen zandgronden. Dat er veel mis is 
gegaan in de ontwikkeling van land-, tuinbouw en industrie is duidelijk. Daarom zijn 
de Van Roesselaars stap voor stap ecologisch gaan boeren, ‘op de menselijke maat’. 
Niets leeft en groeit hier ‘zomaar’. Alles is circulair van opzet. Zelfgemaakte 
producten worden verkocht. Iedereen vindt ze heerlijk. 
De wandeling langs het Riels Laag en over de Regte Hei maakt duidelijk wat de 
droogte van deze zomer heeft teweeggebracht. Herstel van dit gebied lijkt (maart 
2019) te zijn ingetreden, maar is uiteindelijk nog ongewis. Zie: 
https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/verslagen/de-regte-hei-de-regte-heijden-
sept-2018/ 
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5.2 Commissie Cultuur 
 
Het bestuur van de commissie bestaat uit de volgende personen: 
Joop Bruinsma    voorzitter 
Georgette Bruinsma       
Anc Burggraaf        
Will van Doorn      
Francis  Huisman           

Op 11 januari organiseerde de commissie een winteractiviteit in Cinecitta in Tilburg. 

Bezoek aan Cinecitta met in de ochtend de indrukwekkende documentaire 
Paperclips en na de lunch een interessant bezoek aan de Synagoge die sinds 1981 
in gebruik is door de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. 

Aantal deelnemers: 41 personen met financieel een klein positief resultaat. 

Op 17 april een bus excursie naar Herentals.                                                                                                   

De reis voerde ons naar het historisch centrum van Herentals in de Belgische 
provincie Antwerpen.  Na de koffie op pad voor de stadswandeling naar onder meer 
De Lakenhal , Begijnhof en de Sint-Waldetrudiskerk. Na de lunch met de bus naar 
het Art Center Hugo Voeten dat gevestigd is in een voormalige graanfabriek. Na een 
indrukwekkende rondleiding terug de bus in voor de thuisreis. Onderweg  stoppen we 
in Kasterlee voor de nazit op een gezellig tuinterras. Een zeer geslaagde dag  is de 
mening van de deelnemers.                           Aantal deelnemers: 41 personen met 
een klein positief financieel resultaat. 

Op 18 september  bezochten we de stad Keulen. 

Na aankomst genieten we van Kaffee und Kuchen op een terras met uitzicht op de 
Rijn. Daarna op pad voor een bezoek aan Museum Ludwig voor onder meer de 
tentoonstelling van Gabriële Münter. Na het museumbezoek was er eigen tijd voor 
lunch en/of een biertje. Daarna  volgde een bezoek aan de Dom ( met gidsen). Erg 
indrukwekkend. Vervolgens werd de dag afgesloten in een typisch Keulse kroeg met 
dito  gerechten en een typisch Kölsch biertje.                                                                                                                         
Een zeer geslaagde dag volgens de 46 deelnemers.  Financieel  ook positief 
afgesloten. 
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5.3 Commissie Forum 
 
Samenstelling: 
Er zijn wijzigingen geweest in onze samenstelling helaas is Wim Heij overleden, Ria 
Biezen is teruggetreden evenals Ria Sonnenberg.    
De commissieleden waren: Chris Verkaar (voorzitter), Mariëtta d’Arnaud, Marjan 
Warmerdam, Bert van Esch (notulist) 
Alle zes voorgenomen bijeenkomsten hebben doorgang gevonden. 
 
 
maand datum Onderwerp   leden Niet leden totaal   
         

februari 16-2-18 Genezing of hulp  27 2 29   
maart 16-3-18 Menselijke 

waardigheid 
 51 8 59   

april 13-4-18 Robotica in de zorg  29 4 33   
oktober 19-10-18 Feesten planten en 

beesten 
 20 8 28   

november 16-11-18 Vrijmetselaars of 
pelgrims 

 40 8 48   

december 14-12-18 Wat hebben de 
beleidsmakers 
geleerd 

 36 4 
 

40   

         
totaal    203 34 237   
Gem 2018    34 6 40   
         
Totaal2017    234 42 276   
Gem 2017    39 7 46   
 
 
 
 
Weert, maart 2019 
Jacques Verheijen, secretaris 
 
 
 


