
                                                        Jaarverslag secretaris 2016 

Het bestuur is in 2016 vijf keer in vergadering bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde gekomen. 

Vergadering Januari: De webmaster ziet dat er fouten over onze vereniging op de site van PVKPN staan. De 

secretaris heeft PVKPN gevraagd de site aan te passen. En voor onze site moeten er nog nieuwe foto's 

komen. Werk voor Joop Hetebrij. Er is een mail binnengekomen van de fotoclub met opmerkingen over het 

beleid van PV Telecom. Ze geven ook aan dat ze graag zelfstandig door willen met geld van PV Telecom.   

In de mail vraagt de fotoclub ook om een agendapunt voor de ALV. “Voortbestaan PV, de individuele clubs 

en het opzetten van een plan van aanpak betreffende afbouw”. Het minimale wat op de rekening moet staan 

wordt in de besluitenlijst opgenomen. De secretaris stelt niet de basis contributie met 1 euro te verhogen 

maar de contributie van de activiteiten met 1euro, hij denkt dat er dan minder afmeldingen komen. We 

kunnen geen besluit nemen de voorzitter gaat de leden oproepen om met voorstellen te komen en deze te 

behandelen op de ALV. De vispassen zijn aan iedereen verstrekt maar de klacht blijft staan. De nieuwe 

website is opgezet en draait goed. De voorzitter vraagt aan de gepensioneerden vereniging of ze evenredig 

willen bijdragen aan de kosten van de site.  

Vergadering Maart: Gerrit, er is nu een tweede man (Geert) die de financiën bij ING kan regelen. Gerrit, de 

kascommissie is bijeen geweest en heeft alles in orde bevonden. G. Overbeek (ziek) is vervangen door M. 

Bos. Ze maken bezwaar om het financiële verslag op de site te zetten. Het bestuur stemt in. Ze zien ook dat 

het saldo elk jaar daalt, ook waren de bestuurskosten erg hoog, dit komt door de eenmalige kosten voor de 

site. Op de  ALV vragen om M. Bos ook in 2017 in de kascommissie te laten en een reserve lid te benoemen 

voor 2017 die dan in 2018 toetreed. In 2017 weer een reserve lid benoemen.  

Vergadering Mei: Het verslag van de ALV wordt door het bestuur goedgekeurd en op de site gezet. Op die 

vergadering is besloten dat we een plan van aanpak maken. Samengevat de meeste afdelingen willen 

doorgaan, de contributie van de activiteiten kan omhoog en de basis contributie pas volgend jaar op de ALV. 

Joop heeft nog punten van de fotoclub die na de ALV zijn binnengekomen. Na een discussie is besloten dat 

het dagelijks bestuur op 8 juni bijeen komt om een beleidsplan te maken. De kascommissie heeft gevraagd 

of we een representatief beleid willen maken ten aanzien van de leden. We maken een eenvoudige opzet en 

zetten het op de besluitenlijst en het gaat naar de commissies. Evaluatie V.v.D. PVKPN van 21 april. 

Opkomst 112 personen,  35 van de 47 verenigingen zijn aanwezig. De toekomst van PVKPN is onduidelijk. 

Reden: verhuizing KPN naar Rotterdam en verdeling Nederland in zgn. Hubs (zwaartepunten: Randstad). 

Het aantal deelnemers aan PVKPN-activiteiten daalt. Er is nog sportkleding over (niet gratis) Er komt een 

PVKPN-app. Nu in testfase. Er worden samenkomstdagen georganiseerd voor ex-medewerkers van KPN 

(ontslagen als gevolg van reorganisaties v.a. 2002) en ex-KPN-medewerkers als gevolg van wijziging 

dienstbetrekking (volle dochters van KPN). In Nijmegen organiseert de PV daar een wandeltocht. Kosten € 

4,00. Er is nog € 800.000,00 in kas voor hulpverlening. Er wordt ingeteerd op het nog (weinige) aanwezige 

vermogen. 2015:  250.000,00 ingeteerd. Begroting 2016: tekort € 300.000,00. Aantal leden 2015: ± 5.500. 

Daling aantal aangesloten verenigingen. Het aantal boekingen bij PVKPN als reisbureau stijgt. Er komt nog 

een terugkoppeling van de verleden vergadering aangegeven onderzoek 2 stellingen (toekomst 

personeelsverenigingen na 2020). Na de vergadering was de afscheidsreceptie van Henk van Tilborg. 

Nieuwe voorzitter PVKPN: Saskia van Es. Harm en Willem willen een klaverjasclub oprichten, zoeken een 

ruimte en gaan de leden benaderen voor de dinsdagavond.                                                                                          

Vergadering September: Mail van PVKPN er komt een bezuinigingsronde mogelijk worden we gekort op de 

bijdrage van KPN. De gepensioneerden vereniging draagt jaarlijks bij aan de site. Representatief beleid staat 

nu op de besluitenlijst en de besluitenlijst wordt aangepast en gaat naar de bestuursleden. Mark Bos heeft 

alsnog vergoeding van te laat geleverde vispassen 2015 en kosten ligplaats 2016 terug. Op de DB 

vergadering is besloten dat de contributie van de activiteiten op 1-7-2016 omhoog gaan dit moet nog op de 

site komen te staan. De fotoclub is het er niet mee eens, Joop gaat met ze in gesprek. De leden zijn het niet 

eens met de contributieverhoging en zeggen hun lidmaatschap op, einde fotoclub. Het plan van aanpak 

wordt nog aangepast. Het contract van de site wordt stilzwijgend verlengd.                                           

Vergadering November: Mail van PVKPN, er is door het bestuur besloten in 2017 geen vrijwilligersavond 

te houden en de jaarlijkse V.v.D. ingetogener te organiseren. De subsidie wordt in januari wel uitgekeerd. 

De klaverjasclub gaat niet door te weinig belangstelling. De leider stopt met badminton er zijn nu te weinig 

leden, einde badminton.                                                                                                                                    

De vereniging heeft nog steeds de volgende activiteiten:                                                                   

Zaalvoetbal 19 leden, Zwemmen 60 leden, Hengelen 15 leden, Hengelen per gezin 15 leden, Klootschieten 

32 leden, Wielertoerclub 14 leden, Recreatievoetbal 13 leden en de Inkoopvereniging 145 leden. Het totale 

ledental van de vereniging is 242 leden.                                                                                         de secretaris. 


