
Ontstaan SHZ 

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid is eind 

2015 als nieuwe vereniging opgericht  met als 

belangrijkste doel kontakten van senioren 

onderling te bevorderen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 

2016 werd  unaniem besloten om als zelfstandige 

seniorenvereniging verder te gaan. Op deze manier 

komen alle gelden ten goede aan de mensen die lid 

zijn  en vindt er geen afdracht plaats naar een 

landelijke organisatie. 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn te vinden in gebouw “de Krim” aan de  

Eugénie Prévinaireweg 63,  

2151BB in Nieuw-Vennep. 

Activiteiten (o.a.) 
 

 

Tijdens de ochtenduren (behalve op maandag) is 

het gebouw open voor vrije recreatie zoals 

klaverjassen, biljarten, nieuwsbladen lezen, koffie/ 

thee drinken en heeft u de mogelijkheid in een 

ongedwongen sfeer andere senioren te ontmoeten. 

Verder zijn er vaste tijden voor sjoelen, Rummikub; 

bridge; klaverjassen en biljarten. 

Iedere 2e dinsdagmiddag is er een bingo en de 2e 

vrijdag van de maand vindt er koppelklaverjassen 

plaats. 

In de maanden oktober tot en met april is er op 

woensdagmorgen een creaclub.  

Ook worden er dag- en fietstochtjes georganiseerd. 

En natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de 

Kerstmiddag en de Nieuwjaarsreceptie. 

Verder kunt u  hulp ontvangen bij het invullen van 

uw belastingaangifte, voor het aanvragen van huur- 

en/of zorgtoeslag of voor specifieke WMO vragen. 

Inschrijfformulier SHZ 

Ik word lid van SHZ. De jaarlijkse contributie 
(voor 2017) is: € 25,00 p.j.,  
voor de partner €15.00 p.j. 
 
Uw gegevens: 
Voorletter(s):……………….. Tussenvoegsel: ………….. 
 
Achternaam: ……………………………………………………….  
 
Geboortedatum: ………../…………./ ……………….. M/V 
 
Straat / huisnr. …………………………………………………… 
 
Postcode/woonplaats ……………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon: …………………………Handtekening 
 
Email: ……………………………………………………………….. 
 
Mijn partner wordt ook lid 
 
Voorletter(s):……………….. Tussenvoegsel: ………….. 
 
Achternaam: ……………………………………………………….  
 
Geboortedatum  / /  M/V 
 

Als bestuur zijn we voortdurend 

op zoek naar nieuwe, leuke 

activiteiten die senioren 

aanspreekt, bijvoorbeeld 

lezingen, (korte) cursussen, 

workshops enz. 

 



Ziektekostenverzekering (korting bij Z&Z): 
 
…………………………………………………………………… 
 
o Ik machtig SHZ tot automatisch 

afschrijving van de contributie. 
 

Bankrekeningnr. (IBAN): 
 
NL ……. ………….…… ….…..… …………. ………... 
 
Naam rekeninghouder: 
 
……………………………………………………….………. 
 
Datum: …………………………………………………… 
 
Handtekening: 
 
…………………………………………………………………. 
 
U heeft te allen tijde het recht om de 
machtiging in te trekken (tel.  of per mail),  
of om het afgeschreven bedrag binnen de 
termijn van 8 weken terug te (laten) 
boeken. 
 
Dit formulier kunt u inleveren in de 
brievenbus:  
Eugénie Prévinaireweg 63,  
2151BB Nieuw-Vennep  

Word ook lid en 
profiteer van alle 

voordelen: 
 

 Leeftijdgenoten ontmoeten tijdens de 
georganiseerde activiteiten of je nu 
mobiel of minder mobiel bent 

 5x per jaar het Nieuwsblad SHZ 
ontvangen met de allerlaatste 
nieuwtjes 

 Korting op tal van activiteiten 
 Korting op ziektekostenverzekering 

Z&Z 
 Ruimte om zelf activiteiten te 

ontplooien 
 Lid zijn van de leukste 

seniorenvereniging van de 
Haarlemmermeer 

 Hulp bij Belastingaangifte 
 Hulp bij huur en/ of zorgtoeslag 
 Hulp bij allerlei WMO vragen 
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Opgericht 10 december 2015 OF 
GEEF EEN 

LIDMAATSCHAP 
CADEAU 


