
                                                              Jaarverslag secretaris 2017 

Het bestuur is in 2017 vijf keer in vergadering bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde gekomen. 

Vergadering Januari: Willem geeft aan dat alles van de afdeling badminton is afgehandeld. De zaal is voor 

dit jaar opgezegd en de sleutels zijn terug gebracht. Gerrit zegt dat het sleutelgeld al is terug gestort. Bij het 

recreatievoetbal zijn er twee leden bijgekomen. Maar het totaal aantal leden is gezakt, mede door het 

wegvallen van de fotoclub en het badminton, naar 242 leden. Bij de inkoopvereniging zijn er veel leden weg 

gegaan omdat de FBTO is gestopt maar Edward geeft aan dat ze ook naar Univé kunnen overstappen. 

Vergadering Maart: Mail van de KNVB dat elke vereniging een eigen aansprakelijkheidsverzekering dient 

te hebben, de verzekering van de KNVB is secundair. Het bestuur van PV Telecom is ook verzekerd door 

PVKPN dus dit is sluitend. Er is via Henk Linnenbank een mail binnen gekomen over de beveiliging van de 

site met SSL In het contract met de provider hebben we er recht op en in overleg met de provider laat hij het 

uitvoeren. Als het gratis is heeft het bestuur geen bezwaar. Met de vispassen is het goed gegaan. Maar nu 

gaat de ledenadministratie over naar de landelijke bond dus weer een nieuw systeem. We gaan in overleg 

met de Hengelsport hoe we volgend seizoen de betaling uitvoeren. 

Vergadering Mei: Het verslag van de ALV 2017 is door het bestuur goedgekeurd en kan op de site. Alles 

ging goed op de vergadering er gebeurde weinig en er was een slechte opkomst. Een discussie over de 

opkomst levert weinig op, dit moeten we maar aanvaarden. Mans en Willem zijn naar de Vergadering van 

Deelnemers van PVKPN geweest. Mans, er waren ongeveer 60 personen dat waren er vroeger wel 400-500 

en de vergadering was sober. In 2018 komt er een gesprek over de subsidie van KPN, er staat nog niks vast. 

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden die zich vol enthousiasme aan ons presenteerden. Er was een lintje voor 

Peter van Soest. Op de conceptagenda werd nog een punt toegevoegd: dag voor gepensioneerden. 

Mededelingen: er is nog geen goedgekeurd bestuursverslag. De accountants moeten er nog mee aan de slag. 

Definitief verslag volgt later. Het verslag van de vorige vergadering werd door de aanwezigen goedgekeurd.  

Activiteiten van leden met of zonder PVKPN: tijdig melden aan PVKPN i.v.m. vermelding op de 

evenementenkalender. 2016 was een lastig jaar. Subsidie is verlaagd van 30 naar 15 à 16.000. Het werk 

wordt minder, dus minder budget, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Er is een tekort van plm. 160.000. 

Interen op eigen vermogen (= 1,7 miljoen). Bijdrage KPN plm. 750.000 donaties 150.000 samen 900.000 

Kosten: evenementen verenigingen, recreatie, hulpverlening, sponsoring, personeelsfaciliteiten plm. 

1.000.000. In dit tempo houdt PVKPN het uit tot 2021. In 2017 is er een actualisering te verwachten van de 

huidige statuten en HHR.  

De verzekering van het klootschieten is opgezegd. Met het recreatie voetbal op de woendag zitten we aan 

het maximum, een persoon in de wacht. Het zwemmen gaat goed Koos Bakker wordt soms vervangen door 

Klaas Kuiterman. 

Vergadering September: Zaalvoetbal; Op de laatste training van het vorig seizoen kreeg ik te horen dat het 

eerste team stopt. Twee leden stoppen en een lid wil alleen trainen. De rest van het team wil ook blijven 

trainen. Om de kosten niet verder op te laten lopen is er besloten om voor de training als onderdeel van het 

zaalvoetbal 40 euro extra per jaar te betalen. Alle leden die op vrijdagavond trainen waren voor, een lid die 

voor het eerst gaat trainen heeft er problemen mee maar doet wel mee. Er zijn wat leden van het oude eerste 

die nog competitie willen spelen en invallen bij het oude tweede. Afgelopen maandag de eerste wedstrijd 

gespeeld in On Campus en de kantine was na aanvraag open. Het recreatie voetbal gaat weer naar het 

PVKPN toernooi op 4 november. Het zwemseizoen is begonnen en loopt goed. Gerrit wil familie vissen 

schrappen, 0,25 cent en onderbrengen bij het vissen wordt dan 2,75 euro. Het bestuur is akkoord. De website 

is weer voor een jaar verlengd. 

Vergadering November: Zondag laatste dag persoonlijk klootschieten, het gaat goed met de afdeling. 

Edward is naar de vergadering van de inkoop vereniging 'Óver De IJssel' geweest en met de vereniging gaat 

het uitstekend, ze hebben ongeveer 26000 leden en een financiële buffer. De verwachte problemen met de 

vispassen nu ze overgaan naar een landelijk systeem  komt uit. De Hengelsport kan niks doen alles gaat per 

persoon en het wordt centraal geregeld. Het gaat om 15 passen, de peurvergunning regelt de Hengelsport 

wel. Deel van het archief gaat naar Henk met ideeën en in overleg zetten we het op de site. Gaan nog op 

zoek naar wie ons Signaal kan leveren. De begroting 2018. Willem vraagt of de begroting van het 

zaalvoetbal kan worden aangepast. Geert wil nog klootschietballen op de begroting. 

 De vereniging heeft nog steeds de volgende activiteiten: 

Zaalvoetbal 17 leden, Zwemmen 61 leden, Hengelen 14 leden, Hengelen per gezin 14 leden, Klootschieten 

32 leden, Wielertoerclub 13 leden, Recreatievoetbal 15 leden en de Inkoopvereniging 129 leden. Het totale 

ledental van de vereniging is 216 leden. 


