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Verslag van de algemene ledenvergadering van PV Telecom.     

Welke is gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te 

Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig  : 5 leden en 6 bestuursleden. 

Afmeldingen              :  6 leden. 

 

AGENDA: 

 1. Opening door de voorzitter. 

 2. Ingekomen stukken. 

 3. Bestuursmededelingen. 

 4. Verslag vorige vergadering. 

 5. Jaarverslag van de secretaris. 

 6. Verhoging basis contributie van 2,15 euro naar 2,50 euro p.m. per 1-7-2017. 

 7. Jaarverslag van de penningmeester. 

 8. Begroting voor het komende jaar. 

 9. Verslag en verkiezing kascommissie. 

10. Bestuursverkiezing. 

      Aftreden: G. Mol.         (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. 

11. Jaarverslag van de commissies.   (voordragen en op schrift inleveren bij de secretaris) 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

               

1. Opening. 

Volgens mij heeft de voorzitter Mans Bos zijn biologische klok aanstaan. Zonder te kijken begint hij precies 

om 20.00 uur de vergadering te openen. Iedereen hartelijk welkom op de Algemene Leden Vergadering van 

PV Telecom. Voor het eerst in al de vergaderingen zijn we met meer bestuursleden dan leden, waarvan de 

meesten commissieleden zijn. Het voordeel is dat er voor allen genoeg te eten en te drinken is. De voorzitter 

vraagt of iedereen zich kan vinden in de agenda zoals die is opgesteld. Als er geen wijzigingen of 

agendapunten bij moeten wordt de agenda vastgesteld zoals hij is opgemaakt. Zoals elk jaar vraagt de 

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

Er komt toch nog een lid de vergadering bezoeken maar wij, het bestuur, blijven in de meerderheid.        

 

2. Ingekomen stukken. 

De voorzitter heeft geen ingekomen stukken waar uit blijkt dat niemand zich voor een bestuursfunctie heeft 

opgegeven. Daarna geeft hij het woord aan de secretaris. Deze heeft niet meer te melden dan dat zich 6 

leden hebben afgemeld voor de vergadering. Gerrit zegt dat er weer een lid bij is die na 39 jaar ontslag krijgt 

en niks meer met KPN te maken wil hebben, hij blijft gelukkig nog wel lid van de vereniging.  

 

3. Bestuursmededelingen. 

De vereniging heeft een bewogen jaar achter de rug. Er zijn twee activiteiten gestopt, de fotoclub omdat ze 

het niet eens zijn met het bestuur en de beslissing op de ALV dat iedere afdeling solidair is en een verhoging 

van de contributie krijgt om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. De badminton omdat het 

commissielid door een blessure moest stoppen en het ledenaantal onder het minimum kwam. Het aantal 

leden loopt nog steeds terug door de twee commissies die zijn gestopt en bij elke contributie inning. De 

poging om opnieuw de klaverjasclub op te richten is mislukt, 9 leden hebben zich opgegeven. De oprichters 

wilden een minimum van 16 leden. Maar zolang er leden bij PV Telecom zijn die plezier aan hun activiteit 

beleven en het betaalbaar is gaan we door.  

 

4. Verslag vorige vergadering. 

Uit de vergadering komt de vraag, hoe je aan het verslag komt. De secretaris legt uit dat alles op de site staat 

behalve het financieel verslag die wordt samen met de agenda naar de leden gestuurd per mail of per post. 

Het is niet te doen om alle verslagen, voor de leden die het per post ontvangen, mee te sturen. De verslagen 
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kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris. De voorzitter neemt samen met de vergadering het verslag 

door, en doet dit blad voor blad. Er zijn geen vragen over het verslag en het behoeft ook geen uitleg. Bij 

deze wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd en vastgelegd. De voorzitter bedankt vooral de 

commissies die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verslag en natuurlijk de secretaris voor het 

opmaken.  

 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

De secretaris zegt dat hij weer een opsomming heeft gemaakt van wat er besproken is op de vergaderingen 

van het bestuur. Een bewogen jaar niet alles is in het verslag gekomen over de fotoclub, het moet wel op een 

blad passen. Verder valt op, minder commissies en minder leden en het ledental is al weer verder gedaald. 

Uit de vergadering komt de vraag hoe het gaat met PVKPN, grote bedragen en tekorten. Dat klopt het 

vermogen is zo goed als op en ze zijn weer afhankelijk van de subsidie van KPN, dus ze moeten overal op 

bezuinigen. Dit gaan ook de verenigingen merken. Kijk naar de vrijwilligersavond , V.v.D. en de subsidie. 

Joop zegt wij zijn de laatste omnivereniging van PVKPN. Als er verder geen vragen zijn bedankt de 

voorzitter de secretaris en kan dit bij de stukken van de vergadering.   

 

6. Verhoging basis contributie van 2,15 euro naar 2,50 euro p.m. per 1-7-2017. 

De voorzitter zegt zoals wij vorig jaar al hebben aangekondigd willen we de basis contributie verhogen naar 

2,50 euro. Maar dit kan alleen met een vooraankondiging en met een stemming op de ALV. Nu is het zover 

wie is er voor de verhoging, graag met handopsteking. Met een grote meerderheid van stemmen wordt het 

besluit aangenomen. De verhoging gaat in op 1-7-2017.   

 

7. Jaarverslag van de penningmeester. 

De financiële man, Gerrit, geeft uitleg over het verslag. Ook over de commissies, de eerste bedragen zijn de  

uitgaven, het laatste bedrag is de uitgave na aftrek van de contributie. De fotoclub die per 1-7-2016 is 

opgeheven en voor de fotostudio voor het hele jaar 750 euro heeft ontvangen heeft de 375 euro niet terug 

gestort. Het aantal leden loopt nog steeds terug. De uitgaven zijn nog hoog, we denken dat het volgend jaar 

beter gaat. Er zijn verder geen vragen over het verslag en de financiële man wordt bedankt voor de uitleg en 

het opmaken van het verslag dat wordt vastgelegd. Gerrit kan gelijk door naar het volgende agendapunt. 

 

8. Begroting voor het komende jaar. 

Wat opvalt op de begroting is dat het nadelig saldo vorig jaar op 3299,00 euro staat en nu op 1848,50 euro. 

Verder zie je dat de sponsoring minder is door het wegvallen van brommercentrum. Het zaalvoetbal is hoog 

ingeschat, omdat we naar twee naar twee teams zijn gegaan zal dit wat minder zijn. Een vraag uit de 

vergadering, zijn er minder zwemmers door de contributieverhoging. Nee, het aantal wisselt wel maar blijf 

ongeveer gelijk. Als er verder geen vragen zijn bedankt de voorzitter de financiële man voor zijn werk en 

wordt de begroting vastgelegd voor zover dat met en begroting kan. 

 

9. Verslag en verkiezing kascommissie. 

Henk Linnenbank leest als uittredend commissielid het verslag voor. Op 28 februari 2017 hebben de heer 

Linnenbank en de heer Bos de boeken en bescheiden van de penningmeester gecontroleerd. De rekeningen 

en de boeken werden in orde bevonden. De saldi van de ING- en de Zkl Spaarrekeningen per 31 december 

2016 waren in overeenstemming met de vermelde saldi in de aanwezige boeken. De kascommissie stelt voor 

het commissielid financiën (G. Boeve) voor zijn financieel beheer decharge te verlenen. De vergadering is 

het daar natuurlijk me eens. De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt. De secretaris weet nog dat 

J. Kuil zich vorig jaar als reserve lid heeft opgegeven dus die wordt nu gevraagd zitting te nemen in de 

kascommissie. M. Bos mag nog een derde jaar zitting nemen omdat hij het eerste jaar is ingevallen.            

De secretaris vraagt of zich iemand wil opgeven als reserve lid. H. Linnenbank vraagt of hij zich weer mag 

opgeven als reserve lid. Dit mag, het lijkt er nu op dat we met een kleine bezetting nu een drieluik hebben 

voor de kascommissie.     

 

10. Bestuursverkiezing. 

Er hebben zich geen kandidaten voor bestuursfuncties gemeld. Geert weet van niks maar heeft zich toch 

herkiesbaar gesteld. Geert welkom in het bestuur voor drie jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord want 

wie moet anders de catering op de ALV verzorgen.                                                                                                                                                                                                                 
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Er is een pauze ingelast om de catering uit te proberen. 

 

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

KS.     Klootschieten 

Geen verslag.                                                                                                                                                                                                                 

RV.     Recreatievoetbal 

Het gaat goed met het recreatie voetbal. Op de woensdag zijn er twee leden bijgekomen en zitten we nu op 

13 personen. Dit is wel het maximale aantal voor de gymzaal aan de Brahmsstraat. We spelen normaal drie 

tegen drie of vier tegen vier. Als iedereen komt zit je al met te veel wisselspelers. Gelukkig komt niet 

iedereen, door andere bezigheden maar vooral door blessuren. Dat de  gemiddelde leeftijd hoog is, heeft 

daar natuurlijk ook mee te maken. Maar ik zie dat we nog wel jaren vooruit kunnen, de groep is hecht en 

heeft er veel plezier in. Nu zich nog weer iemand via een lid gemeld heeft om op de woensdag te gaan 

voetballen heb ik hem doorverwezen naar de donderdag of we moeten hem op een wachtlijst zetten. Op de 

donderdag kunnen we nog wel voetballers gebruiken daar zitten we op 6 personen.  Als hier iemand niet 

komt opdagen moeten we twee tegen twee spelen en dat is wel erg zwaar. Natuurlijk zijn we weer naar het 

PVKPN zaalvoetbal toernooi geweest om onze Fair Play beker te verdedigen. De woensdagavond club, te 

weinig aanmeldingen, is aangevuld met onze zaalvoetballers die competitie bij de KNVB spelen. De beker, 

zoals vaak, win je niet voor de tweede keer. Maar de snacks na de wedstrijden smaakten nog beter als beker.   

ZV.     Zaalvoetbal 

Bij het zaalvoetbal zijn we met 2 teams de competitie ingegaan. In het begin waren er geen thuiswedstrijden. 

Doordat SVI niet meer in de Zwolle Zuid hal speelt, kon de KNVB de hal op maandag niet meer huren. Op 

een gegeven moment werden onze thuiswedstrijden ingedeeld op vrijdagavond in de WRZV hal. Na contact 

met de KNVB dat wij niet op de vrijdagavond kunnen voetballen, zeggen ze dat we zelf maar voor een 

alternatief moeten zorgen. Gelukkig was op maandag On Campus nog te huur dus spelen we daar nu onze 

thuiswedstrijden. Minder als de Zwolle Zuid hal, geen kantine en slechte parkeer gelegenheid, maar beter als 

de WRZV hal op de vrijdagavond. Doordat ons contact wel goed is met de Zwolle Zuid hal hebben wij daar 

onze training nog steeds op vrijdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

ZW.         `                  Verslag zwemclub PV KPN telecom 2016 / 2017 

Dit verslag kan ik kopiëren van eerdere jaren, continuïteit is het kenmerk van de zwemclub.  

De contributieverhoging heeft geen noemenswaardige verschuivingen gegeven. Het aantal  zwemmers neemt 

licht toe, tussen 35 en 40 bezoekers. Nieuwe leden worden door nieuwe leden aangemeld, zwemmen  een 

tijdje maar haken ook weer stilletjes af om voor sluiting seizoen weer terug te komen. 

De betrokkenheid op de personeelsvereniging is laag,, het zijn allen lage prijszwemmers. 

Er is niemand die de organisatie wil overnemen, dat zou mij wel goed uitkomen want ik ben er vaak naar toe 

geweest om mensen binnen te laten en vervolgens door te gaan naar één of andere  bestuursvergadering. 

Inmiddels is Klaas Kuiterman bereid in die gevallen dit van mij over te nemen.  

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

We hebben het vorige zwemseizoen afgesloten met gezamenlijk koffie drinken  en de  badmeester in het 

zonnetje gezet met een bos bloemen. Dat werd door een ieder zeer gewaardeerd.  

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 2016 

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

waarvan er 9 á 10 in clubverband actief zijn. 

Vanaf oktober t/m half maart  zijn we 2 dagen per week actief in de bossen met de mountainbike ergens op 

de  Veluwe en of in Salland. 

Daarna gaan we weer 2 keer per week de weg op met de racefiets. 

 Begin van de lente  houden we altijd onze voorjaarsvergadering en sluiten we de avond  af met een 

gezellig eten.  

Enkele  bijzondere grote tochten van individuele leden  in 2016 zijn.!! 

-  In April heeft John Kuil de St. Jacobstocht in 4 dagen van Zwolle naar St Jacobparochie gefietst ( 400 

Km) 

- In mei  heeft John Kuil deel genomen aan de eendaagse  Friese Elfsteden fietstocht. 230 Km. 
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- 11 juni   hebben we met 10 man een eendaagse lange tocht gemaakt van Zwolle  naar Rheine in Duitsland. 

(Ongeveer 130 Km.) 

- Eerste week van augustus heeft John Kuil in 1 week van Zwolle naar..  In  Engeland gefietst (500 Km) 

- In augustus hebben 3 leden van de wielerclub weer een lange fietstocht gemaakt. Dit keer zijn ze naar 

Zuid-Frankrijk (Lourdes) gefietst. Rinus Jansen, Jan Kleinherenbrink en Henk Linnenbank hebben deze keer 

ruim 2000 Km in 3 weken  onder zware omstandigheden gefietst. 

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

Zo houden wij er een hechte vriendenclub in stand. 

IV.     Over de IJssel.   

Geen verslag. 

VI.                 Jaarverslag commissie vissen. 

2016 was eigenlijk een saai (vissers)jaar. 

Er was eigenlijk geen hol te beleven, geen fouten, geen bijzonderheden, een normale levering van vispassen 

(zelfs van het goede jaar) en, hoe kan het ook anders, geen klacht die over de lippen van onze vissers kwam.  

Nou komt dat natuurlijk door de uitoefening van deze activiteit. Als alle voorbereidingen getroffen zijn (krat 

bier, chips, parasol, luchtbed, tentje en, oh ja, netje, hengeltje, bakje aas waar je zelf nauwelijks van af kan 

blijven) wordt de TomTom ingesteld voor een automatische scan naar een rustig viswatertje. Als alles op de 

plek is geïnstalleerd kan het lieve leventje beginnen. Allereerst natuurlijk een flesje bier. Daarna uitgebreid 

nadenken wat er nu het eerst aan de beurt is: hengeltje met aas uitgooien en vastzetten in de grond en daarna 

uitrusten op het luchtbed onder de parasol of gewoon alle aas direct in de plomp pleuren en de hengel in de 

etui laten en gelijk de krat leegdrinken. Allemaal activiteiten die de ware visser tot grote tevredenheid 

stemmen en je hebt gelijk de verklaring waarom er in 2016 geen klachten waren (althans niet over het 

vissen, wel over de kwaliteit bier) en de definitie dat vissen nl. één van onze slapende activiteiten is.  

In 2016 waren er gemiddeld 15 leden (7 bejaarden d.w.z. leden tegen een gereduceerd vispastarief) en 8 

normale vissers. De afgegeven peurvergunning voor één van onze leden is nog door de mazen van de 

ballotagecommissie geglipt en nogmaals afgegeven. De bootvergunning is ingetrokken en vermoedelijk 

gebruikt voor de bootvluchtelingen in het Middellandse Zeegebied, een gebied dat nèt niet onder onze 

vispasvergunning valt, helaas.  

De meerjarenplanning gaat voorlopig niet verder dan het visjaar 2018. Nu al heeft de coördinerende 

hengelsportvereniging, waar onze PV onder valt, aangegeven dat ze (alweer) overgaat op een ander 

administratiesysteem nl. die van de landelijke overkoepelende hengelsportorganisatie. De HSV Zwolle gaf 

aan dat daar (nog) niet de mogelijkheid is om vispassen klassikaal aan te vragen. De PV Telecom Zwolle 

commissie vissen voorziet dan ook voor het komende jaar weer de gebruikelijke leveringsproblemen.  

WS.                             Website beheerder. Henk Linnenbank 

Het afgelopen jaar hebben een rustig jaar gekend bij de nieuwe provider Xelmedia. 

Onze site heeft naar behoren goed gewerkt.   

-Wekelijks krijgt de website beheerder de standen van het klootschieten door en zet deze dan gelijk op de 

site. 

- Ook de standen van de zaalvoetbal competitie worden regelmatig bijgewerkt. 

- De wielerclub zet er regelmatig nieuwe foto’s op. 

- De Gepensioneerden vereniging KPN, die mee lift op onze site,  ( tegen een vergoeding) komt ook 

regelmatig met nieuwe Nieuwsbrieven en foto’s van de Nieuwjaarsreceptie.  

Om u even een inzicht te geven hoe vaak de site wordt bezocht kan ik Google Analytics raadplegen. 

Bv .        december    69 bezoekers hebben in totaal 248 pagina’s bekeken. 

 Januari          85 bezoekers hebben 529 pagina’s  bekeken. 

 februari      117 bezoekers hebben 685 pagina’s bekeken. 

De gemiddelde sessieduur kan ik bekijken en ook de plaatsen waar de bezoekers weg  komen. 

De  meeste bezoeken komen  uit Zwolle maar ook uit de regio.  

 

12. Rondvraag. 

Mark Bos, Waarom bij agendapunt 11 niet eerst commissies benoemen die wel een verslag maken b.v. 

Henk. De secretaris ziet het als een complement aan Henk, maar hij zal dit zeker meenemen. 

Henk Linnenbank, het is al aangehaald, hoelang bestaat de vereniging nog. Het bestuur denkt wel tot 2019 

als we 80 jaar bestaan. We kijken elk jaar of er voldoende in kas is en nog genoeg leden zijn. Het kan in 

2019 wel het laatste jaar zijn maar we wachten het verloop af.  
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12. Sluiting.  

Het is 21.20 uur. De voorzitter Mans Bos bedankt de aanwezigen voor hun komst en  hun inbreng aan de 

rustig verlopen vergadering. En ook de gastheer Klootschieten en Geert die voor de inwendige mens zorgt. 

Dit gaat nog wel even door tijdens het napraten.      

 

 

De secretaris. 


