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Verslag van de algemene ledenvergadering van PV Telecom.     

Welke is gehouden op dinsdag 29 maart 2016 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te 

Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig  : 12 leden en 5 bestuursleden. 

Afmeldingen              :  7 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: A.W.v.dr.Linden          (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. Voortbestaan PV, 

       de individuele clubs en het opzetten van een plan van aanpak betreffende afbouw.(Fotoclub) 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

               

1. Opening. 

Om 20.00 uur, zoals het hoort, opent Mans Bos als voorzitter de vergadering met de gedenkwaardige 

woorden. Een hartelijk welkom Dame en Heren op de zoveelste algemene leden vergadering van PV 

Telecom. Ik zie een goede opkomst van de Fotoclub daar zijn we blij mee. Als intikker vraagt de voorzitter 

of iedereen zich kan vinden in de opmaak van de agenda. Als er geen opmerkingen zijn wordt deze 

vastgelegd zoals hij is opgemaakt. Voordat de vergadering verder gaat vraagt de voorzitter aan de aanwezige 

leden om een moment van stilte in acht te nemen voor de overleden leden van het afgelopen jaar.                                                                                                                                                                                                      

Alle aanwezigen van de vergadering nemen staande een ogenblik van stilte in acht.   

  

2. Ingekomen stukken. 

De voorzitter heeft diverse berichten ontvangen over agendapunt 11 van de vergadering deze zullen daar ook 

behandeld worden. De secretaris heeft ook mails ontvangen over agendapunt 11 en aanvragen voor het 

financieel verslag en de statuten met het huishoudelijk reglement. Deze zijn op de vergadering aanwezig.   

Daarnaast hebben zich 7 leden afgemeld voor de vergadering. 

 

3. Bestuursmededelingen. 

De voorzitter deelt me dat de vereniging op een punt komt dat ze zicht moeten beraden over de inkomsten. 

Dit zeggen zowel de leden als het bestuur. Je ziet dat we elk jaar een tekort hebben en het dat het kapitaal 

voor de lange termijn niet toereikend is. 

 

4. Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt blad voor blad doorgenomen. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen over het verslag. De voorzitter ziet dat het een lijvig verslag is door de inbreng van de 

commissies, mijn dank hiervoor. Maar volgend jaar zal hij nog groter zijn door het verslag van de visclub. 

Het verslag van de ALV van 17 maart 2015 wordt vastgelegd.                                                                                                                                                                                                     

 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen op het jaarverslag zijn. Als er geen opmerkingen of vragen zijn 

vraagt hij of de secretaris nog een toelichting kan geven. De secretaris zegt dat het verslag net als andere 
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jaren een overzicht geeft van wat er op de bestuursvergaderingen wordt besproken zodat alle leden weten 

wat er in de vereniging leeft. De secretaris wijst nog even naar het laatste deel van het verslag waar een 

overzicht is van het aantal leden en ook per afdeling. De voorzitter bedankt de secretaris voor de verslagen 

en legt ook het jaarverslag met instemming van de vergadering vast.                                                                                                                                                                                                      

 

6. Jaarverslag van de penningmeester. 

De uitvoerende penningmeester vraagt of er opmerkingen op het verslag zijn, hij heeft zelf niks toe te 

voegen. Als de penningmeester geen vragen krijgt neemt de voorzitter aan dat het verslag kan worden 

goedgekeurd en vastgelegd.                                                                                                                                                                                           

    

7. Begroting voor het komende jaar. 

De penningmeester wil eerst even melden waarom de financiële stukken niet op de site zijn geplaatst. Toen 

de kascommissie bijeen was om de financiële stukken en de boeken te controleren hebben zij het advies 

gegeven om de stukken niet op de site te zetten omdat die voor iedereen toegankelijk is. Het bestuur heeft in 

zijn bestuursvergadering het advies overgenomen. Verder zie je in de begroting wat we tekort komen, we 

teren zo elk jaar in op ons tegoed. Jaren geleden hadden we nog een tegoed van 62.000 maar mede door het 

huren van een verenigingsgebouw is dit snel omlaag gegaan. Er zijn meer zaken de subsidie is lager de huur 

van de sportaccommodaties is hoger geworden en de bestuurskosten zijn hoger mede door het vernieuwen 

van de site, maar dit is eenmalig. Door een crash op de oude site moesten we kosten maken om dit te laten 

herstellen, er werd vertelt dat dit vaker kon gebeuren en dat de site verouderd was. We hebben het 

vertrouwen in de oude provider opgezegd en zijn overgegaan naar een nieuwe. Onze beheerder heeft de site 

helemaal opnieuw opgezet en heeft daarvoor materiaal aangeschaft, maar de jaarlijkse kosten zijn iets 

minder en een crash wordt gratis hersteld. De site oogt beter en is gebruiksvriendelijker, met dank aan onze 

beheerder. De kascommissie wijst nog op de bestuurskosten op de begroting die is nog even hoog als vorig 

jaar dit zal nu lager moeten zijn. De penningmeester zal de op de begroting de bestuurskosten omlaag 

brengen. Met deze gegevens wordt de begroting goedgekeurd en vastgelegd. De voorzitter bedankt de 

penningmeester voor het opmaken van de financiële verslagen wat dit keer niet gemakkelijk was.                                                                                                                                                                                              

 

8. Verslag en verkiezing kascommissie. 

De penningmeester wil eerst even uitleggen waarom Mark Bos in de kascommissie zit. Gerard Overbeek 

heeft door ziekte moeten afzeggen. De penningmeester heeft Mark Bos gevraagd zijn taak over te nemen. 

Mark Bos neemt het woord en zegt dat alle stukken overzichtelijk waren opgesteld en goed zijn door te 

nemen. Op alle vragen kregen we een duidelijk antwoord en uitleg van de penningmeester over de vorm van 

het boekhouden. Mark neemt nu het kascommissieverslag erbij en zegt dat de heer Linnenbank en de heer 

Bos op 8 maart 2016 de boeken hebben gecontroleerd en in orde zijn bevonden. De saldi van de 

spaarrekeningen per 31 december 2015 waren in overeenstemming met de saldi in de boeken. De 

kascommissie stelt voor het commissielid financiën Gerrit Boeve voor zijn financieel beheer decharge te 

verlenen. De vergadering gaat hierin stilzwijgend mee. De kascommissie heeft het bestuur nog een advies 

meegegeven, om een representatief beleid te maken ten aanzien van de leden. De secretaris zegt dat het 

bestuur dit ter harte heeft genomen en het punt staat op de agenda van de volgende bestuursvergadering. 

Ook heeft het bestuur besloten de kascommissie intact te laten en een reserve lid te kiezen die dan het 

volgend jaar instroomt. John Kuil geeft zich op als reserve kascommissielid. De voorzitter bedankt iedereen 

van de kascommissie en stelt voor een pauze in te lassen voor we naar het volgende punt gaan.                                                                                                                                                                                                        

   

9. Bestuursverkiezing. 

Er hebben zich geen kandidaten voor bestuursfuncties gemeld dus zullen jullie het weer moeten doen met de 

oude secretaris die zich wel weer herkiesbaar heeft gesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord dus dit 

punt is ook afgehandeld.                                                                                                                                                                                                                    

 

10. Jaarverslag van de commissies(vanaf papier voorgedragen). 

FF.                                            Fotoclub 2015  

Een jaar waarin de Fotoclub zich “on the road” heeft begeven! Naast een aantal oude bekende  

onderdelen op het programma zijn we ook op pad gegaan om eens in een andere studio te  

fotograferen. Een aantal leden heeft hun studio ruimte hiervoor eenmalig ter beschikking  

gesteld. Hierdoor maak je niet alleen kennis met de werkwijze van de collega-leden, maar  
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kom je ook eens tot uit-je-eigen-manier-van-fotograferen.  

 

  

Het programma van 2015 betrof:  

 

1. Maandagavond 12 januari 2015  

Modelaansturing half/driekwart body, oefenen op elkaar, Locatie Studio Emmeloord  

2. Woensdagavond 11 februari 2015  

Model fotoshoot thema Creepy Valentine (Studio) Model Denise  

3. Maandagavond 2 maart 2015  

Bespreking resultaten opdracht fotografie (energie) MET feedback  

4. Dinsdagavond 31 maart 2015  

Model fotoshoot thema Stoer (Studio) Model Melissa  

5. Woensdagavond 22 april 2015  

Modelaansturing portretten zwanger model Annemiek, Studio Luttelgeest Wies Gaanderse  

6. Dinsdagavond 26 mei 2015  

Bespreking resultaten opdracht fotografie MET feedback (Lente)  

7. Zondagmiddag 14 juni 2015  

Modelfotografie op locatie (Bring your own model) Ellen, Kelly en Melissa  

Locatie: Park Meppel  

8. Zondagmiddag 12 juli 2015  

Modelfotografie op locatie, model Elika, Locatie: Park Het Engelse Werk Katerveer Zwolle  

9. Dinsdagavond 11 augustus 2015  

Bespreking resultaten opdracht fotografie MET feedback (straatfotografie)  

10. Woensdagavond 23 september 2015  

Modelfotografie, model Anneke, Locatie Studio Genemuiden Cor Visser  

11. Zondagmiddag 25 oktober 2015  

Traditionele modellendag, modellen Penny en Steve, Locatie Jansen Carrosseriebouw Wesepe  

12. Zondagmiddag 15 november 2015  

Modelfotografie Gala, modellen Desiree en Rinke, Locatie Studio Deventer Johan Elias  

13. Dinsdagavond 1 december 2015  

Onder het genot van een hapje en een drankje en een diashow van elkaars werk napraten over  

2015  

 

  

Ons ledenaantal is licht gedaald. Helaas hebben 2 leden opgezegd, maar is er ook weer een lid  

bij gekomen.  

Momenteel staat ons ledenaantal op 13 betalende leden. Wederom is ons punt dat een kleine  

groei in het ledenaantal wenselijk is.  

 

Op de website fotoclubpvt.wordpress.com staat ons programma voor 2016 en alle nieuwtjes.  

KS.     Klootschieten 

We hebben nog altijd een nieuwjaar receptie waarbij ook de prijsuitreiking, die wordt goed bezocht 

ongeveer 28 van de 33 leden. Elke zondag komen er + 20 leden voor de competitie.                                                                                                                                                                                                                 

RV.     Recreatievoetbal 

Nog steeds spelen we elke woensdag en donderdag een uur voetbal in een gymzaal aan de Brahmsstraat. Het 

is wel recreatie voetbal maar soms gaat het er hard aan toe, dit komt door de winners mentaliteit. De 

opkomst is altijd goed, bij de leden gaat de sport voor bijna alles. Zelfs in de korte vakanties willen we door 

sporten als het kan. Niet altijd er moet ook onderhoud aan het gebouw plaats vinden in de vakanties. Met de 

woensdag groep is weer aan het PVKPN zaalvoetbal toernooi in Haarlem meegedaan. Een opvallend feit is 

dat we een beker hebben gewonnen. Geen kampioensbeker maar de door ons fel begeerde Fair Play beker. 

Moet je natuurlijk wel de scheidsrechters omkopen door voor de wedstrijden al met ze op de foto te gaan.  

 

ZV.     Zaalvoetbal 

Het zaalvoetbal kent een jojo effect wat het aantal leden betreft. Nu stoppen er drie leden van het tweede 
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team, we hopen op aanvulling zodat we drie team behouden. Doordat SVI niet meer in de Zwolle-Zuid hal 

speelt is er genoeg ruimte op de maandagavond er worden nog maar twee wedstrijden op een avond 

gespeeld. Dus we hebben er geen last meer van dat we thuiswedstrijden uit moeten spelen. Wel heeft het 

tweede team in het begin van de competitie hun wedstrijden niet op de maandag gespeeld omdat de KNVB 

een fout niet heeft hersteld. Waardoor ze tot nu toe te weinig wedstrijden hebben gespeeld, maar dat zijn ze 

nu aan het inhalen. We trainen nog steeds op de vrijdagavond in de Zwolle-Zuid hal en dat is ook wel nodig 

de teams staan op een zevende, elfde en twaalfde plaats.    

BT.     Badminton 

Harm Timmer, ik kan door vakantie niet aanwezig zijn op de ALV. Wel wil ik laten weten dat de harde kern 

van badminton nog steeds veel plezier beleeft van hun speelavond op donderdag in de Gerenlanden. 

Afgelopen zomer zijn er mensen van andere verenigingen zonder toestemming in de sporthal geweest 

daarom is in de vakantie tijdelijk een ander slot geplaatst. Nu zijn er definitief nieuwe sloten aangebracht en 

hebben we bijpassende sleutels gekregen. Het ledenaantal is niet hoog genoeg maar we doen er alles aan om 

nieuwe leden binnen te halen. Bij voorbeeld om gastspelers mee te laten doen, en mensen van andere 

verenigingen te vragen om ook bij ons me te spelen. Het lukt nog niet zo goed dus de harde kern is het er 

mee eens als er een contributie verhoging komt.  

ZW.                                       Verslag zwemclub PV KPN telecom 2015 / 2016 

Continuïteit is het kenmerk van de zwemclub. Dit heeft betrekking op het ledenaantal en op het aantal 

bezoekers. Leden zeggen op maar er staan nieuwe leden in de wacht . Soms is het komen en soms het ook 

weer snel gaan maar zoals gezegd continuïteit is er zeker.  

De doelstelling van de deelnemers is nog steeds hetzelfde sociaal contact met een sportief sausje of is het 

andersom. Wel is er sprake van een beweging van meer mensen die fanatiek met zwemmen bezig zijn, in 

deze baantjes trekken.  

 

De samenwerking met exploitant is goed, leiding van zwembad vind het leuk en wij dus ook.  

 

Als je spreekt over toekomst het volgende:  

 

Vergrijzing ligt op de loer, zeker van de KPN’ers. Daarmee komt de verhouding KPN leden en buiten leden 

duidelijk onder druk te staan. Nieuwe leden komen dan ook niet van KPN medewerkers, een  trend die 

eerder is aangegeven.  

In het verslag van vorig jaar is aangegeven dat het goed zou zijn als de verschillende afdelingen in het 

personeelsblad iets over hun mogelijkheden zouden kunnen vertellen en dat nieuwe leden welkom zijn. Dat 

blijf ik herhalen, want anders voorzie ik een zwemclub die qua leden geen enkele relatie meer heeft met 

KPN.  

 

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. 

Met vriendelijke groeten  

Koos Bakker.  

FI.     Wielerclub 2015 

De wielerclub heeft er weer een leuk jaar opzitten. Het aantal leden is gelijk (14 leden ) gebleven, waarvan 

er 9 á 10 in clubverband actief zijn. 

In de winterdag zijn we altijd 2 dagen per week actief in de bossen op de Veluwe en of in Salland. 

Eind van de winter houden we altijd onze voorjaarsvergadering en sluiten we de avond dan af met een 

gezellig eten.  

Zo houden wij er een hechte vriendenclub in stand. 

In het voorjaar gaan we altijd de weg weer op.  

Op 11 mei is een van onze leden( John Kuil) in zijn eentje op de fiets vertrokken naar Santiago de 

Compestella in Spanje. John is na een lange fietstocht van ruim 2800 km goed aangekomen.  

Op 15 augustus hebben we met ons allen een hele mooie tocht gemaakt naar Bourtange ( Groningen). 

Eind september/ begin oktober gaan we weer met veel plezier de bossen in. 

VI.     Verslag commissie Vissen. 

Co-productie van Mark en Mans Bos. 
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Het visseizoen 2015 was een memorabel jaar. Alles ging zoals het niet moest.  

Allereerst de vispassen. Door een ingevoerde aanpassing in de ledenadministratie ging er nogal wat mis bij 

de uitreiking van de vispassen. Zo verdwenen er nogal wat leden van onze personeelsvereniging op een 

dusdanig verdachte manier dat zelfs InterPol hier geen uitweg meer in zag. Weer andere leden hadden 

plotseling een geslachtsverandering ondergaan en waren op een ander adres gaan wonen. Ruim 2 maanden 

verder, eind februari 2015, werden de vispassen in een spoedprocedure opgestuurd. Wie dan denkt dat 

hiermee een eind aan alle misère gekomen is beledigt hiermee ene meneer Murphy (was overigens geen 

wethouder maar werkte bij de NASA, leefde van 1918 – 1990). Op de ingediende klacht om een deel van het 

jaartarief van de vispassen terug te vorderen werd helemaal niet gereageerd. De overkoepelende landelijke 

visbond, de regionale bond of de plaatselijke visvereniging, waar wij als vissende 

personeelsverenigingsleden wettelijk aan verbonden zijn, hadden allemaal stille wateren en nog diepere 

gronden. En als er al een kabeljauw uitgegooid werd kregen we een spierinkje ervoor terug in de vorm dat 

de één wees naar de ander. Compleet visserslatijn dus en vlees noch vis in plaats van de bekende boter erbij. 

Onze vissers hadden niet het gevoel dat ze zich als vissen in het water konden voelen. Wat dat betreft 

hebben de vissersbonden vissenbloed, was hun vis geen bakvis en konden wij als vereniging voor een 

vissersdeur vissen. En hadden we eindelijk de voorzitter van de lokale hengelsportvereniging te pakken dan 

maakte hij ons wel duidelijk dat waar geen vis is, ook haring vis is. Om met Kniertje te spreken: de vis in 

2015 is door onze leden duur betaald en gaat voor HSV de Hengelsport het gezegde op dat vis aan de kop 

begint te stinken. Onze leden hebben gedurende de eerste 2 maanden van 2015 met een gouden hengel 

moeten vissen.  

 

Nu hier voldoende negatieve aandacht aan is besteed komen we nu aan het punt gevangen quota van dit jaar 

waarbij we nu al aangeven dat de navolgende tekst als schokkend kan overkomen.  

Overigens zijn wij als commissie vissen van mening dat het slachten van vis ALTIJD verdoofd moet 

gebeuren ook al kunnen ze niet gillen (bron: Wakker Dier). Gezien de hoeveelheid gevangen vis konden we 

de vangplaats niet precies meer achterhalen. Daar waar we dat wel konden zullen we dat ook vermelden.  

Baars – 2 kg. (onverdoofd teruggegooid) 

Forel – uitgestorven in deze regio 

Bot – dat was de controleur zeker 

Donaubrasem – was een economische bakvis, teruggestuurd naar het land van oorsprong. 

Giebel – veel te horen bij nachtclub Venus aan de Kalverstraat 

Grote modderkruiper – hier en daar nog te vinden binnen KPN 

Gup – daar maken we onzen handen niet vuil aan 

Karper – te veel graat en smaakt grondig 

Snoek – hier en daar te zien op de A28 en op de A50 

Spiering – opgegeten door de kabeljauw 

Tiendoornige stekelbaars – die we vingen waren gehandicapt, ze hadden er negen of minder.  

Winde – krijg je als je teveel vis eet 

Vlagzalm – teruggegooid, had een vlag van IS en tenslotte  

Kabeljauw – het beste bij Vishandel Theo Muys. 

Dit jaar tijdig de vispassen voor 2016 aangevraagd ondanks dat volgens de statuten eerst bekeken moet 

worden of de contributie wel betaald is. Daar twijfelden we niet aan omdat in eerste instantie de huidige 

kascommissie uitstekend en dankbaar haar werk doet en niet onbelangrijk: er zijn geen wanbetalers onder 

onze slapende leden, want zeg nou eerlijk wat is heerlijker dan langs de waterkant te pitten en de vis de vis 

te laten? 

WS.     Website beheerder. 

Het afgelopen jaar hebben een nieuwe provider genomen. We waren over de provider niet meer zo te 

spreken. Een aantal Hacken en andere problemen  waren voor ons de doorslag om naar een andere provider 

te gaan. Na zorgvuldig onderzoek en voor bereiding zijn we in november bij de nieuwe provider Xelmedia 

in de lucht gegaan. Het draait nu naar behoren en we kunnen zelf via het WORDPRESS cms-management 

systeem veel meer dingen zelf doen. 

 

11. Voortbestaan PV,  

de individuele clubs en het opzetten van een plan van aanpak betreffende afbouw.(Fotoclub) 

De voorzitter neemt eerst het woord, op de bestuursvergadering hebben we al gesproken welke stappen we 



 6 

moeten ondernemen. Ons kapitaal wordt steeds kleiner en tot hoe ver kunnen we gaan. Afgesproken is dat 

tegoed niet onder de 10.000 euro mag komen, dan moeten we de contributie verhogen. Maar op de 

vergadering kwamen we er niet uit of we de basis contributie, of de contributie van de activiteiten moeten 

verhogen en hoe. Besloten is om aan de leden voor te leggen met voorstellen te komen die op de ALV 

besproken kunnen worden. De fotoclub die het agendapunt heeft ingediend neemt het woord, De PV zoals 

die vroeger was is er niet meer, heeft de vereniging als PV nog wel toekomst. Wij denken van niet en willen 

zelf en misschien anderen graag doorgaan en vragen aan het bestuur om aan te geven wanneer jullie stoppen 

en ons het financieel tegoed ter beschikking te stellen zodat wij verder kunnen. 

De voorzitter zegt dat we als vereniging wel willen doorgaan, en daarom hebben we de leden gevraagd om 

input te geven zodat we een plan van aanpak kunnen maken. 

Hierna volgt een discussie, waarvan we de hoofdpunten aanhalen. 

De fotoclub stelt dat dat het allemaal wel lang duurt, de uitgaven hoog zijn en dat de contributie verhoging 

leid tot ledenverlies. 

De penningmeester stelt dat er activiteiten zijn die bijna gelijk zijn en activiteiten waar veel bij moet. Daar 

moeten we naar kijken en wat een afdeling kost en wat er al is verhoogd en wat wel verhoogd kan worden. 

Ik maak een opzet wat de afdelingen kosten de stuur dit naar de aanwezigen. We willen als hele vereniging 

doorgaan en als we stoppen moeten we de subsidie over 3 jaar aan PVKPN terug betalen. 

De fietsclub is van mening dat we solidair moeten zijn en alle contributies met een gelijk bedrag moeten 

verhogen. Als iedereen mee betaalt kunnen we als vereniging door. Je kan ook nog naar meer sponsoren 

kijken. 

De zwemclub zegt dat de contributie voor het zwemmen wel erg laag is als je kijkt naar wat het kost als je 

een keer op eigen gelegenheid gaat zwemmen. Wat dat betreft kan de contributie wel omhoog. We zien ook 

dat de binding met KPN minder wordt de nieuwe leden zijn meestal buitenleden. Maar het plezier is er nog 

wel.  

De vis club is ook van mening dat als we de contributie verhogen door we door kunnen gaan maar we 

moeten ook naar de kosten kijken. 

De fotoclub vraagt nog of de statuten en het huishoudelijk reglement op de site kan worden gezet. 

De voorzitter zegt we hebben nu genoeg inbreng en maken een plan van aanpak. Samenvattend de meeste 

afdelingen willen doorgaan, de contributie van de activiteiten kan omhoog en de basis contributie pas 

volgend jaar op de ALV.  

 

12. Rondvraag. 

Zwemclub, praten met PVKPN over de problemen. Voorzitter, ik denk dat onze problemen dan nog groter 

worden. 

Fotoclub, bedenk een crisisplan. Voorzitter we maken een plan van aanpak. 

Visclub, is blij dat er meer mensen zijn gekomen. 

Peter Breemer, ik ben een van de slapende leden en wil wel eens kijken op de ALV hoe het met de 

vereniging gaat. Ook wil ik het bestuur een blijk van waardering geven dat ze de vereniging ook in moeilijke 

tijden blijven besturen. 

Geert, Na de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje.  

  

12. Sluiting.  

Om 22.22 uur gaat de voorzitter de vergadering afsluiten. Hij bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng 

op de vergadering en hoopt allen volgend jaar weer te zien. Zeker wil ik de familie Mol volgend jaar weer 

zien en bedank ze nu voor de catering op de vergadering en wat er nog na komt. Dus mensen blijf nog even 

en daarna aan iedereen een wel thuis. 

 

 

 


