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Verslag van de algemene ledenvergadering van PV Telecom.     
Welke is gehouden op dinsdag 17 maart 2015 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te 
Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 
Aanwezig  : 9 leden en 6 bestuursleden. 
Afmeldingen             :  12 leden. 
 
AGENDA: 
 1. Opening door de voorzitter. 
 2. Ingekomen stukken. 
 3. Bestuursmededelingen. 
 4. Verslag vorige vergadering. 
 5. Jaarverslag van de secretaris. 
 6. Jaarverslag van de penningmeester. 
 7. Begroting voor het komende jaar. 
 8. Verslag en verkiezing kascommissie. 
 9. Bestuursverkiezing. 
     Aftreden: H.H. Bos           (herkiesbaar) 
         J. Hetebrij         (herkiesbaar)      
     Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door de leden tenminste vier weken voor de te houden           
     ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een 
     ondertekende bereidheidsverklaring van de betrokken kandidaten. 
10. Jaarverslag van de commissies.   (voordragen en op schrift inleveren bij de secretaris) 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
               
1. Opening. 
Het klaslokaal is nog niet vol, maar er komen gezien de tijd niet meer mensen. De voorzitter Mans Bos 
opent de vergadering om 20.02 uur met het tikken van een pen. De eerste vraag is dan ook. Waar is de 
voorzittershamer? De voorzitter hoopt dat er geen hamerstukken zijn, hij moet bekenen dat na zijn 
verhuizing de hamer weg is. Een nieuwe hamer is dus op kosten van de voorzitter, maar het klootschieten 
komt met het voorstel dat zij nog wel een klotenhamer ter beschikking hebben. Mans heet iedreen hartelijk 
welkom op de vergadering en ziet gelijk dat er minder leden zijn dan mensen die zich hebben afgemeld. 
Vervolgens vraagt de voorzitter aan de aanwezigen om te gaan staan bij het herdenken van de overleden 
leden van het afgelopen jaar.  
  
2. Ingekomen stukken. 
De secretaris zegt dat er afmeldingen voor de vergadering en jaarverslagen van commissies zijn 
binnengekomen. Er zijn 12 afmeldingen ontvangen. De jaarverslagen worden behandeld bij agendapunt 10. 
Als er verder geen ingekomen stukken zijn vraagt de voorzitter of de agenda zoals die is opgemaakt voor de 
vergadering, kan worden gebruikt. Het aplaus van de vergadering betekent dat de agenda is goedgekeurd.  
 
3. Bestuursmededelingen. 
Niemand van het bestuur heeft een mededeling. 
 
4. Verslag vorige vergadering. 
De voorzitter behandeld het verslag blad voor blad. Als er geen opmerkingen zijn, probeert Mans nog of 
niemand iets wil weten over punt 7a van het verslag van de fotoclub. Als niemand hier gehoor aan geeft 
moet de voorzitter de scretaris wel bedanken voor het maken van het verslag, wat voor een groot deel wordt 
ingenomen door de verslagen van de commissies. Onder aplaus wordt het verslag vastgelegd voor het 
nageslacht.  
 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
Om het op een blad te houden zie je dat “de secretaris” helemaal in de rechter onderhoek staat dus het was 
inpassen. De secretaris geeft aan dat het verslag een opsomming is van de behandelde zaken op de 
vergaderingen van het bestuur. Zodat de leden weten wat wij in de vergaderingen behandelen. En er staat in 
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hoeveel leden we nog hebben, ook per commissie. Volgens de het ledenbestand is dit weer minder 
geworden. De voorzitter is blij dat er wel een vraag over het jaarverslag komt. Er is een vraag over de mail 
van PVKPN. Deze wordt vanuit de vergadering al beantwoord, PVKPN is van mening dat er te veel 
commissieleden worden opgegeven voor de vrijwilligersavond en wil dit controleren via de lijst van de 
onderafdelingen. De volgende vraag gaat over het boekgeschenk voor het 75 jarig bestaan. Mans geeft als 
antwoord dat het in boekvorm uitbrengen zoveel geld kost dat we dit niet kunnen verantwoorden en het 
daarom op de website uitbrengen. Maar dit kost zoveel tijd, ik ben nu nog bezig met de inbreng van het 
klootschieten. Ik wil hierbij nog wel een oproep plaatsen, is er vanuit de commissies nog info dan kan je dat 
naar mij opsturen. Als er verder geen vragen meer zijn kan het verslag met aplaus door de vergadering 
worden goedgekeurd en de maker wordt bedankt. 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester. 
Niet de Penningmeester maar de financieel consulent gaat de vragen beantwoorden. Als er direct geen 
vragen zijn, doet Gerrit een voorzet over PVKPN, dat de bijdrage van PVKPN steeds minder wordt en ze 
willen wel meer weten van de vereniging. Ze vragen al naar de samenstelling van het bestuur of die wel aan 
de regelementen voldoet. Daarom is Geert ook penningmeester en ik consulent financiën. Vanuit de 
vergadering zien ze dat er meer bijgedragen is door PVKPN. Dit komt omdat we dit jaar een bijdrage kregen 
voor het 75 jarig bestaan van de vereniging. Je ziet ook dat de zaalhuur steeds duurder wordt, daarom is de 
contributie van het zaalvoetbal al met 1 euro per maand omhoog gegaan. Er komen ook geen KPNers meer 
bij maar dat worden er minder. Als de kosten te hoog oplopen moeten we de contributie verhogen. Een 
vraag uit de vergadering, hoeveel aktieve leden hebben wij? De voorzitter denkt dat dit ongeveer de helft 
van het aantal leden is, + 150. Veel oud leden zijn niet aktief maar daar zitten wel de meeste KPNers. Er 
komt een discussie over contributie verhoging. Het gevaar blijft dat er dan leden afmelden en dat levert niks 
op. Je ziet al dat er bij elke contributie betaling leden opzeggen. De discussie gaat verder, hoe we geld 
binnen kunnen krijgen. Door sponsoring, we hebben er al een paar, maar dit is moeilijk omdat er regels van 
KPN zijn waar we ons aan moeten houden. Crowdfunding is ook moeilijk want daar moet altijd wat 
tegenover staan. Uit de vergadering komt de mededeling dat als we zo door gaan het geld over 7 jaar op is. 
Het bestuur ziet veel oude leden dus denkt dat het over 5 jaar afgelopen is, kijk maar naar het bestuur zelf 
dat zijn ook allemaal oude hobbyisten. Uit de vergadering wordt er gesteld, het bestaansrecht is, dat we er 
nieuwe leden bij moeten krijgen. Het bestuur zegt dan wel graag KPNers, de reden is regels en subsidie van 
PVKPN. Dit wordt moeilijk want in Zwolle zitten straks geen KPN afdelingen meer. De gepensioneerden 
vereniging heeft het ook al moeilijk, mensen die weg zijn bij KPN willen geen lid meer worden. Uit de 
vergadering komt een goed voorstel, dat je het beste leden kan winnen door de bestaande leden.  
De voorzitter bedankt de penningmeester en natuurlijk de consulent voor het werk, en het aplaus volgt na de 
begroting.   
 
7. Begroting voor het komende jaar. 
Gerrit begint met de subsidie van PVKPN die krijgen we nu nog voor 117 leden. Het wordt steeds minder 
met PVKPN. We doen het ook meer voor de vereniging als voor KPN. De vereniging krijgt verder ook geen 
hulp van PVKPN. We hebben een nadelig saldo, dus we moeten wel oppassen dat we een buffer houden en 
niet onder de nullijn komen. In de vergadering komt nog naar voren dat de leden vragen naar de opbouw van 
de contributie. Gerrit zegt dat in de contributie brief staat dat ze het hem kunnen vragen, om het in de brief 
te zetten wordt te moeilijk. Willem zegt dat het natuurlijk ook op onze site te zien is. Als er verder geen 
vragen meer zijn bedankt de voorzitter de penningmeester en de consulent voor de financiële verslagen en 
wordt het door de vergadering goedgekeurd met een dubbel aplaus. 
 
Er wordt een pauze door de voorzitter ingelast van 20.45 uur tot 20.50 uur, maar de rokende leden komen 
pas om 21.00 uur. 
 
8. Verslag en verkiezing kascommissie. 
De secretaris wil het kascommissieverslag laten tekenen door de penningmeester Geert Mol maar de 
voorzitter wil eerst het kascommissie lid aan het woord laten. Dhr. Overbeek die samen met Dhr. kuil op 5 
maart 2015 de boeken en de bescheiden van de penningmeester hebben gecontroleerd. Licht toe dat alle 
stukken zijn bekeken en dat het er correct en goed uit zag. Ze hebben de Dhr. Boeve voor het financieel 
beheer dan ook decharge verleend. Nu mag de penningmeester het verslag tekenen wat hij al lang had 
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moeten doen. Blijft nog over de verkiezing van een nieuw commissielid. Dhr. Kuil is aftredend en het 
andere lid Dhr. Overbeek blijft nog een jaar zitten. Er zijn twee leden die wel in de kascommissie willen 
plaatsnemen, maar Dhr. M. Bos geeft graag de eer aan Dhr. Linnenbank. 
   
9. Bestuursverkiezing. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld voor een van de bestuursfuncties. Normaal is er een 
speciale procedure als de voorzitter aftreed en herkozen wordt. Maar Mans wil zo graag dat hij bijna smeekt 
of hij mag blijven. En hij doet ook een goed woordje voor Joop die niet meer weg te denken is uit het 
bestuur. Dus vraagt de voorzitter de vergadering of hij en zijn compaan nog drie jaar door mogen gaan. De 
vergadering antwoord met een groot aplaus en de voorzitter is zo opgelucht dat hij hiervan even moet 
bijkomen, en het volgende agendapunt overlaat aan de secretaris. 
 
10. Jaarverslag van de commissies(vanaf papier voorgedragen). 
De secretaris heeft een lijst van de commissies die ze ook bij de bestuursvergaderingen gebruiken. 
FF. 
Fotoclub 2014  
2014 was een jaar waarin alles ging zoals het ging. Het programma verliep zoals gepland.  
Het programma van 2014 betrof:  
1.Woensdagavond 15 januari 2014 aanvang 19.30 uur Deel jouw workflow, bespreek met de leden hoe jij 
werkt en leer van elkaar (studio) 2. Dinsdagavond 11 februari 2014 aanvang 20.00 uur Model fotoshoot 
thema Valentijn (Studio) Modellen Melissa en Yanniek 3. Donderdagavond 13 maart 2014 aanvang 20.00 
uur Bespreking resultaten opdracht fotografie thema blijdschap (studio) 4.Zaterdagmiddag 12 april 2014 
aanvang 12.00 uur Model fotoshoot thema emotie, Locatie Engelse werk (Zwolle) Modellen: Anneke en 
Chantal 5. Woensdagavond 7 mei 2014 aanvang 20.00 uur Hoe bewerk jij? Deel 1 Bespreek met de leden 
hoe jij bewerkingen aanpakt en leer van elkaar. Dodge en Burn, huidretouche. (Studio) 6. Zaterdagmiddag 
7 juni 2014 aanvang 12.00 uur Model fotoshoot thema lente/zomer Model Cynthia met hond Gucci Locatie 
stadspark Deventer 7. Dinsdagavond 1 juli 2014 aanvang 20.00 uur Bespreking resultaten opdracht 
fotografie thema vervreemding (Studio) 8. Donderdagavond 31 juli 2014 aanvang ca. 20.00 uur Model 
fotoshoot thema Golden hour met Model Kelly Locatie: Millingerplas Zwolle 9. Zondagmiddag 24 
augustus 2014 aanvang 12.00 uur Traditionele modellendag met modellen Penny en Esther Locatie De 
Voldoening 10.Woensdagavond 24 september 2014 aanvang 20.00 uur Hoe bewerk jij? Deel 2. Bespreek 
met de leden hoe jij bepaalde bewerkingen aanpakt en leer van elkaar. Cor Visser leidt ons in de wereld van 
de Levitatiefotografie. (studio) 11. Dinsdagavond 21 oktober 2014 aanvang 20.00 uur Model fotoshoot 
thema: 2 thema’s High Key en (voor de deelnemers aan de bewerkavond over dit onderwerp) Levitatie! 
Model Lianne (studio) 12. Dinsdagavond 11 november 2014 aanvang 20.00 uur Bespreking resultaten 
opdracht fotografie thema Vloeistof (studio) 13. Zaterdagmiddag 29 november 2014 aanvang 13.00 uur 
Glamour fotoshoot met model Annet (studio) 14. Donderdagavond 18 december 2014 aanvang 20.00 uur 
Show&Tell / afscheid van het jaar (studio) Onder het genot van een hapje en een drankje en een diashow 
van elkaars werk napraten over 2014  
Ons ledenaantal is wederom constant te noemen. Momenteel staat ons ledenaantal nog steeds op 14 
betalende leden. Het enthousiasme van de actieve leden zorgt voor nieuwe leden, daar waar slapende leden 
opzeggen. Een kleine groei in het ledenaantal is wenselijk en in het kader van de huidige activiteiten te 
verwachten.  
Op de website fotoclubpvt.wordpress.com staat ons programma voor 2015 en alle nieuwtjes  
KS. 
Het jaar 2015 alweer het 35 jarig bestaan van EZKV-TELECOM, 
een periode van het zien groeien van de klootschietvereniging tot 
wat het nu is. 
Ingebakken in het wekelijks ritme, om iedere zondag in weer en wind 
de sport met veel plezier beoefenen geeft ( denk ik ) een gevoel van voldoening 
onder de leden van de vereniging . 
Hulde aan de harde kern, en een ieder met een beetje clubgevoel 
om er telkens weer een sportief en sociaal samenzijn van te maken, 
om met genoegen op terug te zien jaar in jaar uit. 
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Maar....gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden, denk je ook 
wel eens..... 
Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan... 
Nou naar het veertig jarig bestaan. 
m.vr.gr. 
Marinus, 
Ezkv-Telecom 
RV. 
Ook het afgelopen jaar zijn we weer naar het PVKPN zaalvoetbal toernooi in Haarlem geweest. De 
prestaties waren gemiddeld, dus we kunnen dit jaar wel weer gaan om het te verbeteren. Er zijn enkele 
nieuwe leden bij gekomen dus op de woendag zitten we met 11 man wel aan ons maximum. En op de 
donderdag gaat het ook beter met 7 personen moet ik zeggen, omdat er ook een vrouw meespeelt. Ja, bij 
ons is iedereen welkom.  
ZV. 
Het ledenaantal van zaalvoetbal is weer toegenomen, het eerste heeft 9 spelers en het tweede en derde 10 
spelers. En er is nog een algemeen lid. We zitten hiermee wel aan het maximum voor drie teams. Alle teams 
spelen in dezelfde klasse, het voordeel daarvan is dat je veel thuiswedstrijden speelt. Als de KNVB onze 
thuiswedstrijden niet buiten Zwolle laat spelen, wat dit seizoen wel is voorgekomen. Maar we blijven 
hiertegen bezwaar maken met wisselend succes. Het succes in de competitie is ook wisselend. Het eerste 
staat nu vierde, het tweede achtste  en het derde is de hekkensluiter op plaats elf. Dus we blijven maar 
trainen op vrijdag nu in de sporthal Zwolle Zuid, wat voor ons niks uitmaakt, de naam van de hal is alleen 
veranderd het was eerst de BDG-hal.    
BT. 
Met badminton gaat het op dit moment goed er is nog een nieuw lid bijgekomen. Maar er zijn bijna geen 
gastspelers meer. De opkomst is nog steeds goed op onze vaste speelavond op donderdag van 21.00 uur tot 
23.00 uur in de zaal aan de Gerenlanden. We hopen dat we vanaf donderdag 26 maart weer een uur eerder 
kunnen gaan spelen, de groep voor ons is dan volgens de beschikbaarheid gestopt. Maar vorig jaar ging het 
mis omdat de groep langer doorging. Dus we gaan het eerst maar overleggen anders staan we er  een uur te 
vroeg. Maar verder zijn we heel tevreden over de zaal, zegt Harm Timmer. 
LA.  
Zie agendapunt 6 en 7. 
ZW. 
Verslag zwemclub PV KPN telecom 2014 / 2015 
Ook dit jaar is te vermelden dat het aantal zwemmers gelijk blijft, elke week komen er tussen de 35 en 
veertig zwemmer hun baantjes trekken. Sommigen heel fanatiek en sommigen voor de ontspanning / sociale 
contacten. Er is een redelijk evenwicht tussen de zwemmer en de kletsers, en beiden zijn nuttig.  
We ervaren dat iedereen inmiddels gewend is aan het bad en de combinatie van baantjes trekken en het 
laatste kwartier wat recreatief vermaak blijkt goed aan te slaan.  
Met dit aantal is het zwembad redelijk gevuld en we moeten er niet aan denken dat alle 81 leden 
tegelijkertijd komen zwemmen. Maar toch jammer dat we veel leden hebben maar dat nog niet de helft echt 
komt zwemmen. Mogelijk dat de penningmeester hier een ander oordeel over heeft.  
Ook jammer is dat van de zwemmers maar weinig een relatie hebben met KPN nog een paar oudjes maar 
dan heb je het ook wel gehad. In die zin mist het elk karakter van een personeelsvereniging.  
Heb wel het idee dat wanneer we de gelegenheid zouden hebben de mogelijkheid tot zwemmen in de 
jaarlijkse PKF krant deze gelegenheid expliciet  opnemen dat we mogelijk meer zwemmende leden kunnen 
aantrekken.  
Contract: Er is sprake geweest van het opstellen van een nieuw contract tussen de aanbieder  en de 
gebruiker. Ik heb daarvoor nog een overleg gehad met de beheerder die aangeeft dat het z.s.m. komt maar tot 
op de dag van vandaag nog nooit iets gezien. Ik denk dat we het zo moeten laten, wij hebben in deze geen 
belang.  
Verder heb ik op dit moment niets nieuws te melden dan dat ik het bestuur namens alle leden bedank voor 
de realisatie van deze mogelijkheid en wens jullie allen een goede vergadering toe.  
Met vriendelijke groeten  
Koos Bakker.  
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FI. 
We zijn van 16 naar 14 leden gegaan waarvan 10 active leden. Het was een rustig jaar maar we fietsen nog 
steeds op de woensdag en zaterdag.  
IV. 
Gaat goed er zijn ongeveer 22.000 leden en 200 leveranciers. 
KL. 
Er is alleen nog een set kleding voor teams die in een externe competitie uitkomen. Verder moeten de leden 
speciale kleding zelf betalen. 
VI. 
Jaarverslag aktiviteit Vissen 
Het aantal vissers blijft de laatste jaren vrijwel constant op ongeveer 22 leden staan. Het zijn voornamelijk 
“stille” leden d.w.z. ze vissen wel (tenminste dat mag ik aannemen) maar doen dat niet in club- of 
wedstrijdverband. Verschillende keren is er gepoogd onze vissers te bewegen gebruik te maken van 
PVKPN-aktiviteiten (zeevissen, niet in wedstrijdverband) maar daar was op een enkeling na geen 
belangstelling voor. De reacties die je krijgt waren dan dat er toch gedacht werd aan een wedstrijdelement of 
dat een dag wel heel erg lang was.  
En PVKPN-aktiviteiten waarbij gevist kan worden vanuit een duikboot schijnen niet helemaal waterdicht te 
zijn waardoor de kans aanwezig is dat niet alle deelnemers weer vaste wal onder hun voeten kunnen krijgen.  
De afgelopen jaren was het een crime om de vispassen voor het komende jaar op tijd binnen te krijgen. Zo 
kon het verleden jaar gebeuren dat de vispassen in januari pas geleverd konden worden als gevolg van een 
storing in het boekingsapparaat (financiën) van de Hengelsportvereniging waar onze leden verplicht bij zijn 
aangesloten.  
Dit jaar was het nog slechter gesteld met de vispassen omdat de overkoepelende organisatie haar 
ledenadministratie had gewijzigd met als gevolg dat de onderliggende hengelsportafdelingen de weer onder 
hen liggende afdelingen niet accuraat konden bedienen. Leden die spoorloos verdwenen of die verminkt in 
de nieuwe administratie kwamen. In plaats dat de implementatie van hun vernieuwde administratiesysteem 
ruim voor het nieuwe visseizoen plaats zou vinden vond dat nu ongeveer tegelijkertijd plaats met de 
aanvragen en verwerking van de nieuwe vispassen. Kortom: chaos troef. Een morrende menigte dat aloude 
tijden zoals de Hoekse- en Kabeljauwse twisten weer herleefden. Met als gevolg dat levering van de nieuwe 
vispassen pas 2 maand later plaats kon vinden. PV Telecom Zwolle heeft een claim neergelegd in de vorm 
van 2 maand compensatie van de jaarkosten van een vispas maar die is in eerste instantie afgewezen. 
Afhankelijk van de ALV neemt het bestuur van de PV Telecom pas stappen als de leden daartoe verdere 
aanwijzingen voor geven.  
Er zijn een aantal opties om misere zoals de afgelopen 2 jaar ondervonden te ondervangen. De 1e is om de 
vissersleden van PV Telecom zelf hun vispas aan te vragen. Een 2e optie is om de HSV Zwolle toestemming 
te geven om de te verwachten kosten vooraf in te vorderen middels een automatische incasso. Hierover dient 
de ALV te beslissen. Met een gegeven toestemming voor automatische afschrijving vindt betaling begin 
oktober plaats waarna in een normale verwerkingscyclus de nieuwe vispassen aangeboden kunnen worden 
voordat het nieuwe visseizoen begint.   
Comissielid Vissen. 
Er volgt een discussie over de aanvraag van vispassen. Het is belachelijk dat je een machtiging moet 
afgeven. Niet doen, we moeten toch zelf kunnen betalen naar het aantal leden, nu was hun 
ledenadministratie ook niet op orde. We moeten een weg zoeken hoe het anders kan. We kunnen niet naar 
een andere vereniging. Conclusie; 1e , afzien van van het zelf aanvragen van de vispassen door de leden.  2e , 
aangeven dat het hun fout is. Een klacht indienen bij Ministerie van visserij. En de claim doorzetten. De 
voorzitter tijdelijk commissielid vissen vraagt Dhr. Hoogendoorn of hij commissielid vissen wil worden. 
Dhr. Hoogendoorn wil wel helpen met de afhandeling van het probleem maar geen commissielid worden. 
Nu grijpt Dhr. M. Bos zijn kans weer en als er geen tweede man is wordt hij commissielid vissen.  
 
De secretaris wil doorgaan naar het laatste “WS”, maar uit de vergadering komt het verzoek om ook iets te 
zeggen over de computerclub die in 2014 nog heeft bestaan.    
CC.                                                Laatste jaaroverzicht computerclub 
Dhr. Overbeek vertelt dat de computerclub ongeveer nog 10 leden had. We zijn met veel onderwerpen bezig 
geweest en iedereen gaat nu zijn eigen gang. Allemaal kunnen ze omgaan met de computer en hebben alles 
wat zij belangrijk vinden al geleerd. Er zijn geen onderwerpen meer die wij kunnen behandelen dus dan 
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houd het op. Wij waren wel tevreden over de lokatie en de mogelijkheden die we hadden, maar er is geen 
zicht meer op nieuwe leden en onderwerpen..    
WS.                                                                                                                                                                        
Dhr. Linnenbank zegt dat de website 500 tot 6oo keer per maand wordt bezocht. Er worden ongeveer 1000 
pagina's bekeken. Er is nog steeds niet veel input van de afdelingen, uitzonderingen zijn zaalvoetbal en 
klootschieten. Uit de vergadering komt dat er ook weinig veranderd bij de meeste afdelingen en de fotoclub 
zegt een verwijzing te hebben naar hun eigen website waar alles op staat. De voorzitter heeft nog contact 
gezocht met de provider omdat we geen bericht meer kregen en ook geen rekening. Nu blijkt dat de 
webhosting is overgegaan naar een andere eigenaar en we hebben ook een rekening ontvangen. De site is 
wel achterhaald.  
 
11. Rondvraag. 
Dhr. Boeve vraagt aan de aanwezigen of ze positief of negatief zijn over het versturen van de contributie via 
mail. De aanwezige leden zijn positief dus het is goed zo. Daar zijn we blij mee omdat we de interne post in 
Zwolle nergens meer kwijt kunnen. Dan moeten we postzegels gebruiken, er zijn ongeveer nog 60 leden 
zonder mailadres. Dhr M. Bos wil de post in Zwolle wel bezorgen. Wij gaan eerst nog kijken of we de 
brieven nog ergens via de interne post kunnen bezorgen. 
 
12. Sluiting.  
Het is 21.50 uur en we zijn aan het einde van de vergadering gekomen. De voorzitter bedankt iedereen voor 
de opkomst en de inbreng op de vergadering. De grootste dank gaat uit naar de fam. Mol omdat hun 
medewerking aan de vergadering ook de catering betreft. Allen wel thuis als we na de vergadering bij 
gepraat zijn onder het genot van een hapje en drankje.  
 
 
 
 
 
 


