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Het bestuur is in 2015 vijf keer in vergadering bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde gekomen. 

Vergadering Januari: Wij hebben een aangepaste lijst “Diverse regelingen t.b.v. de bij PVKPN aangesloten 

personeelsverenigingen” van PVKPN ontvangen. Volgens de penningmeester klopt de samenstelling van  

ons bestuur niet met de regeling, we hebben geen actieve KPN-ers in het bestuur. Maar hier kunnen we 

weinig aan doen en het wordt al jaren gedoogd. In de regeling staat ook de jubileumgratificatie beschreven, 

we kijken naar of dit klopt met wat we hebben gekregen. Er staat ook in: Verenigingsteams die uitkomen in 

externe competities komen elke drie jaar in aanmerking voor een set KPN-sportkleding bestaande uit een 

shirt, een short en een paar kousen. De secretaris licht de commissieleden in dat er nog maar vijf  

bestuurskoppels naar de vrijwilligersavond mogen. Vispassen, voor de tweede keer is alles ingestuurd naar 

de Hengelsport maar we krijgen nog geen bericht terug. De leden vragen om de vispassen. We krijgen geen 

contact met de beheerder van de website en hebben ook geen rekening over 2014 ontvangen. 

Vergadering Maart: We brengen de post tijdelijk naar de Parkstraat en kijken of dit ook bij het business 

center kan. De secretaris heeft van drie commissieleden bericht dat ze in aanmerking willen komen voor de 

vrijwilligersavond. De rekening van de website is binnen gekomen en we hebben dezelfde provider alleen is 

er een andere eigenaar. De site is wel achterhaald. PVKPN heeft gevraagd de samenstelling van ons bestuur 

door te geven. Dit is onze opgave:  

Bestuur PV Telecom Zwolle.   Zijn allemaal in het bestuur gekomen vanuit PTT of KPN. 

H.H. Bos  voorzitter  gep. KPN 

G. Mol   penningmeester  gep. KPN 

A.W.v.dr. Linden secretaris  v.m. PTT gep. 

J. Hetebrij  bestuurslid  gep. KPN 

G. Boeve  consult financiën v.m. KPN 

E.A.T. Hullen  consult algemeen v.m. KPN 

Er zijn geen actieve KPN-ers beschikbaar en alle bestuursleden zitten al meer dan 20 jaar in het bestuur. 

De vispassen zijn eindelijk voor elkaar, alleen twee leden zitten niet meer in hun ledenbestand maar hebben 

een tijdelijke pas gekregen. Er ligt een claim bij de Hengelsport omdat de passen te laat zijn geleverd. 

Vergadering Mei: Het bestuur heeft weer de V.v.D. Van PVKPN bezocht. Er waren 33 van de 51 

verenigingen aanwezig. De normale punten komen aan de orde en er zijn wat bestuurswisselingen. De opzet 

van de vergadering is wat vrijer, en na de pauze komt er een discussie of er in 2020 nog wel verenigingen 

zijn, en hebben gepensioneerden nog een band met KPN. De uitkomst wordt later in hun 

bestuursvergadering besproken. Een opmerkelijk misverstand op de vergadering was dat de verenigingen 

zijn aangesproken op het niet hebben van 2 actieve KPN-ers in het dagelijks bestuur. In het verslag van de 

V.v.D. staat dan ook dat dit gepensioneerde KPN-ers mogen zijn. Nu voldoen we wel aan de norm. De claim 

aan de Hengelsport ligt er nog steeds, en we gaan afspraken maken dat de passen op tijd komen. Er is een 

nieuw commissielid voor vissen. De website is gehackt en weer hersteld maar dat kost ons wel 250 euro, dit 

kan zo niet doorgaan. 

Vergadering September: We kunnen in Zwolle nergens meer de post kwijt, alleen bij een lid. We gaan voor 

een nieuwe provider, in de huidige eigenaar is het vertrouwen opgezegd. We gaan in zee met Xel Media-

WorldPress Website, in het tweede pakket zit extra, SSL Certificaat, Automatische Updates en Fix bij hack, 

dus voorkomen we problemen en extra kosten. Onze webbeheerder bouwt zelf de nieuwe site en beheert 

deze, onze voorzitter is de tweede man. We gaan de Hengelsport in oktober betalen en hopen dat we de 

vergunningen op tijd binnen hebben. De klacht ligt nog steeds bij de Hengelsport maar we krijgen geen 

antwoord.   

Vergadering November: Financieel verslag en begroting 2016. De penningmeester zegt dat de jaarkosten 

voor de nieuwe site minder zijn. Maar er zijn wel extra kosten gemaakt voor het opzetten van de nieuwe site, 

al deze kosten vallen onder bestuurskosten. Na een discussie is het bestuur van mening dat de buffer van de 

vereniging 10.000 euro moet bedragen. Besloten wordt om op de ALV een contributie verhoging voor te 

stellen. De begroting wordt aangenomen zoals de penningmeester hem heeft opgesteld. 

De vereniging heeft nog steeds de volgende activiteiten: 

Fotoclub 14 leden, Zaalvoetbal 26 leden, Zwemmen 69 leden, Hengelen 21 leden, Hengelen per gezin 20 

leden, Klootschieten 33 leden, Wielertoerclub 14 leden, Badminton 8 leden, Recreatievoetbal 14 leden en de 

Inkoopvereniging 179 leden. Het totale ledental van de vereniging is 292 leden. 

de secretaris. 


