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Verslag van de algemene ledenvergadering van PV Telecom.     

Welke is gehouden op dinsdag 20 maart 2018 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te 

Zwolle.   Aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig  : 5 leden en 6 bestuursleden. 

Afmeldingen              :  4 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:  H.H. Bos.  (herkiesbaar) 

  J. Hetebrij (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 en inleveren bij de secretaris) 

10a. AVG. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 

1. Opening. 

Met een hamerslag begint de vergadering om 20.00 uur. Volgens Joop Hetebrij lijkt dat de originele hamer, 

hij kan het weten is jaren voorzitter geweest. Mans Bos nu voorzitter opent de vergadering met een hartelijk 

welkom aan iedereen en speciaal aan de enige vrouw in ons midden van het zwemmen. Het laatste 

vrouwelijk lid op de vergadering heeft zich weg geflitst, maar die was ook van de fotoclub. Het valt op dat 

we hetzelfde aantal leden, vijf, hebben als vorig jaar maar wel in een andere samenstelling. Alle 

bestuursleden zijn aanwezig dus we zijn weer in de meerderheid.    

De voorzitter vraagt nu staande een moment van stilte in acht te nemen voor de overleden leden van het 

afgelopen jaar. 

Mans vraagt of de vergadering het eens is met de agenda van de voorzitter, o nee, van de secretaris. 

Henk Linnenbank wil graag een agendapunt toevoegen over het AVG.  (algemene verordening 

gegevensbescherming) Dit wordt punt. 10a. AVG.  Met deze aanvulling wordt de agenda vastgelegd.       

 

2. Ingekomen stukken. 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of er nog ingekomen stukken zijn. Die heeft niet meer te melden dan 

dat zich 4 leden hebben afgemeld voor de vergadering. Koos Bakker van het zwemmen laat zich 

vertegenwoordigen door Bernard Jaket en John Kuil.  

 

3. Bestuursmededelingen. 

De voorzitter en secretaris gaan naar de V.v.D. van PVKPN op 19 april, daar zal ook wel gesproken worden 

over de AVG. Verder heeft het bestuur niks te melden.   

  

4. Verslag vorige vergadering. 

Dit heeft wat voeten in aarde. De voorzitter begint tekstueel met blad 1, maar niet iedereen heeft het juiste 

verslag op volgorde. Er gaat koffie over het verslag en er volgt een grote schoonmaak actie. Iedereen zoekt 

nu het verslag op goede volgorde en nummer uit, de kopieën liggen op de vergadering met dank aan Gerrit. 

De voorzitter vraagt of er nog inlees tijd nodig is. Nu blijkt dat de voorzitter ook nog een eigen print 

instelling heeft, verwarring alom. De voorzitter besluit nu om punt voor punt te behandelen. We zijn 

eindelijk op de goede weg. Mark Bos geeft aan dat in punt 9 M. Bos niet de voorzitter Mans Bos is. De 
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secretaris zegt dit klopt de voorzitter is H(a) H(a)  Bos. Ook ziet de secretaris als eerste zijn eigen fout de 

sluiting moet punt 13 zijn, hij zal dit met pen veranderen. Daarna wordt het verslag met een dubbel applaus 

goedgekeurd en vastgelegd.       

 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

De secretaris zegt dat hij andere jaren altijd het verslag inkort zodat het op een A4 past. Dit jaar is het wat 

uitgerekt om het blad vol te krijgen, minder commissies dus ook minder te bespreken. Uit de vergadering 

komt een vraag over de V.v.D. PVKN, de cijferbrij is niet duidelijk. Omdat Mans hier alles over weet geeft 

hij uitleg. PVKPN gaat bezuinigen ze moeten nu afwachten wat ze aan subsidie krijgen van KPN en er is 

ook al een medewerker minder op het bureau. Tweede vraag waarom is de verzekering van het klootschieten 

opgezegd. Geert zegt dat ze die dure verzekering niet meer nodig hebben. Nog een opmerking over het 

ledenverlies, bovenin begin van het jaar, staat 242 leden en op 31 december 216 leden. Gerrit bij 

contributiebetaling zeggen er altijd leden op. Er volgt een applaus omdat verder alles goed bevonden wordt.   

   

6. Jaarverslag van de penningmeester. 

Mvr. Scholten van het zwemmen zegt dat ze al jaren lid is van de personeelsvereniging. Als buitenlid ben ik 

altijd op de achtergrond gebleven en weet niet of ik me wel met het beleid mag bemoeien. Het bestuur zegt 

dat we blij zijn met buitenleden anders zijn er diverse afdelingen niet meer en heeft de vereniging een 

kleiner bestand. Wij maken ook geen verschil in KPN leden en buitenleden, veel buitenleden zijn oud KPN 

leden. Dus een buitenlid heeft evenveel inspraak. Ria Scholten kijkt er van op dat jullie zoveel gaan 

bijleggen op het zwemmen ze vraagt zich af of dit wel goed gaat. We willen graag blijven zwemmen en de 

contributie is nog altijd laag tegenover de kosten als je gaat zwemmen. Het bestuur legt uit dat we jaarlijks 

de contributie bekijken en eventueel verhogen. In 2017 is de basis contributie omhoog gegaan en daarvoor 

ook de contributie van het zwemmen. Ook is de basis contributie niet in de uitgaven van het zwemmen 

verwerkt. Ria zegt dat er meer leden zijn met vragen over de financiën. Gerrit zegt dat hij altijd de vragen 

wil beantwoorden en hij ook wel bereid is uitleg geven aan de zwemleden. Ria gaat aan de zwemmers 

vragen of er belangstelling voor is, eventueel na het zwemuur. De voorzitter zegt als er verder geen vragen 

meer zijn over het financieel overzicht 2017 wil ik de financiële man van de vereniging bedanken voor zijn 

nauwkeurig verslag. Dit volgt natuurlijk met een groot applaus van de vergadering die hiermee hun 

goedkeuring aangeven.         

 

Er volgt een pauze voor een hapje en drankje en als de kelen gesmeerd zijn gaan we verder. 

 

7. Begroting voor het komende jaar. 

Gerrit vraagt aan de aanwezigen op vergadering of ze de begroting hebben bekeken en nagerekend. Als er 

geen vragen zijn geeft hij nog aan dat op verzoek van de kascommissie de bestuurskosten naar 2000 euro is 

terug gebracht. De afdeling fietsen zegt dat ze 200 euro minder op de begroting krijgen, dit dekt de kosten 

niet. Het bestuur zegt dat er 200 euro over was dus hebben ze nu wel de hele begroting. De fietsclub geeft 

aan dat ze diverse zaken uit eigen zak hebben betaald. Het bestuur zegt dat het ook op de begroting kan maar 

dan betalen ze het ook uiteindelijk zelf. Gerrit past de 2500 euro bestuurskosten op de begroting nog aan die 

dan ook goedgekeurd wordt door de vergadering. Heel gebruikelijk krijgt hij een applaus voor het opstellen.    

 

8. Verslag en verkiezing kascommissie. 

John Kuil neemt het woord van de kascommissie die de financiële man een avond lang hebben bezig 

gehouden met het doornemen van de financiën. Wij, Mark Bos en ik, hebben alle uitgaven en inkomsten 

naast elkaar gelegd. Er zijn geen onvolkomenheden aan het licht gekomen. Gerrit heeft op alle vragen een 

antwoord gegeven. Hierbij geeft de kascommissie zoals in het verslag is aangegeven het commissielid 

financiën (G. Boeve)  voor zijn financieel beheer decharge. De vergadering is het hier mee eens. De 

voorzitter bedankt de kascommissie voor het controlerende werk. Mark Bos moet na drie jaar eindelijk uit 

de kascommissie. John Kuil gaat na een jaar ook uit de kascommissie omdat hij gaat verhuizen naar een 

andere plaats. Henk Linnenbank neemt als reserve lid plaats in de kascommissie en Bernhard Jaket geeft 

zich op voor de kascommissie. Mark Bos, we zijn nog niet van hem af, wordt reserve lid.         

 

9. Bestuursverkiezing. 

De heren Hetebrij en Bos zijn aftredend en herkiesbaar maar niet voor het leven. De termijn is weer drie 
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jaar. Er zijn geen tegen kandidaten dus de voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat. Joop Hetebrij 

zegt dit kan niet want Mans Bos is geen voorzitter meer, dit moet door de tweede voorzitter gedaan worden. 

Gerrit Boeve, als tweede voorzitter, vraagt dan maar aan de vergadering om de oude en de huidige voorzitter 

weer in het bestuur op te nemen. Mans Bos zegt, die weer mag voorzitten, dit is wel een harder applaus van 

de vergadering als al het voorgaande. Maar de terechte opmerking is dat dit ook voor twee man is.   

                                                                                                                                                               

10. Jaarverslag van de commissies.  (voorgedragen en op schrift inleveren bij de secretaris) 

Na de opmerking van Mark Bos op de vorige vergadering ziet het jaarverslag van de commissies er nu 

anders uit, in de volgorde van binnenkomst. 

FI.     Wielerclub 2017 

De wielerclub heeft er weer een sportief jaar opzitten. Het aantal leden is af genomen met 1 lid.(13 leden )  

waarvan er 9 á 10 in clubverband actief zijn. 

Wel hebben we dit jaar moeilijke zorgelijke situaties gekend. 

- John Kuil heeft in 2017     2x een vrij ernstig ongeluk gehad op de fietst.  

- De 1ste maal in  juni is hij komen te vallen met de fiets en heeft bijna alle ribben gebroken. Heeft 

ruim 10 dagen in het ziekenhuis gelegen. Daarna thuis revalideren. 

- De 2e maal, net herstelt van de eerste val, was het opnieuw raak ik oktober. Opnieuw het ziekenhuis 

in. Tot half februari dit jaar heeft hij eruit gelegen, maar fiets nu weer met ons mee. 

- Daarnaast is Harry Noordman ernstig aan het klungelen met zijn gezondheid en kan al een hele tijd 

niet meer met ons meefietsen. (Ligt ook in het ziekenhuis) 

- Marinus Borst heeft een herseninfarct gehad 2016 en is al bijna 2 jaar aan het revalideren.  Eerst 1 

jaar in het Zonnehuis en nu al bijna 1 jaar in Zandhove.  

Al met al een jaar wat we niet opnieuw hopen mee te maken. Een  jaar van meerdere zieken bezoekjes, 

fruitmanden en beterschap kaarten. 

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.  

Dit jaar hebben we maar 1 grote gezamenlijke prachtige lange fietstocht gemaakt buiten onze 

normale wekelijkse tochten.  

In augustus zijn wij in Lent bij Nijmegen gestart en vandaar een grote tocht gemaakt  door de  

Ooijpolder, Berg en Dal, naar Duitsland via Kleef, Emmerich weer terug naar Nederland langs de 

Rijn ,Pannerdens kanaal terug langs de Nederrijn weer naar Nijmegen/Lent. 

Zo houden wij er een hechte vriendenclub in stand. 

 

Henk wil ook nog even aandacht vragen voor het geven van een attentie bij een gebeurtenis binnen de 

afdeling. Is hier een pot voor of moeten we het uit eigen zak betalen. Willem zegt dat de afdeling voetbal 

hiervoor bij de betrokkenen wordt ingezameld. Edward zegt als het uit een pot komt de hele vereniging hier 

dan voor betaald. Henk vraagt of het bestuur hier een besluit over wil innemen. Ja op de volgende 

bestuursvergadering. Gerrit vraagt of er ook een verzekering bij NTU is voor ongevallen. Henk, ja zal het 

controleren. Joop, ook de gemeente heeft een pot voor ongevallen.  

 

VI.                                        Jaarverslag Commissie-Vissen 2017 

Geschreven door een -alles behalve spartelend- commissielid 

Het jaar 2017 is op het oog -en na het woest kolkende 2016- een rustig jaar. Enkele afzeggingen daargelaten 

is het jaar het equivalent van een rustig en kabbelend beekje, precies zoals een tevreden visser ook graag 

ziet. Je kent ze wel, de visser die rustig turend naar de dobbert gluurt, af en toe eens om zich heen kijkend 

naar de aalgladde concurrentie en vissend op zijn getij.  

Vinnige bezoekjes aan het Zerboltpad zijn afgelopen jaar niet nodig. Helaas wordt de algehele adviesprijs 

van gerookte zalm afgelopen jaar wel fors verhoogd, maar helaas ligt niet alles binnen het bereik van de 

lange arm van PV Telecom. Wel kan ik trots en verheugd mededelen: het aantal telefoontjes neemt in 2017 

met maar liefst honderd procent af! 

Maar net zoals bij een vers gepulseerde sidderaal zit het venijn in de staart:  

Eind 2017 worden de visvergunningen voor 2018 keurig op tijd verstuurd. En braaf zoals wij zijn, willen we 
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boter bij de vis leveren. Alleen blijkt onze mooie vereniging –ongewild- als een bokkige haring door de 

mazen van het net te glippen: We kregen de vispassen, maar tot op heden (twintig maart 

tweeduizendachttien) is er geen betaling vanuit de PV verricht. De commissie-Vissen mag het doen met de 

volgende mededeling waarbij ik parafraseer: “ook voor het komende jaar is de betaling verricht”.  

Een hele ommezwaai, bij het aantreden van ondergetekende in 2015 blijken de betalingen vanuit de 

PV wel te zijn gedaan, maar de passen niet geleverd. Al met al een situatie te vergelijken met het 

vissen in Noorse fjorden van de Noordelijke IJszee: wonderschoon maar uiterst verraderlijk. We 

beraden ons op treffende maatregelen. Hierbij valt te denken aan toepassen van een sleepnetwet, 

WOB-verzoeken en het hinderlijk volgen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

(voorheen beter bekend als ELI). Maar bovenal, we het hebben het geld wel gereserveerd. Er is 

immers geleverd, dus ooit zal betaling moeten volgen. 

Helaas is ook de verstrekking van peurvergunning  na jaren van gedogen in een fuik terechtgekomen. 

Toenmalig staatssecretaris - zelf gedoogd door de PVV en zijn toenmalige haaibaai- heeft al in 2011 

peuren verboden, maar landelijk werd een gedoogbeleid voor de huidige vergunningshouder 

gehanteerd. Een ideale uitkomst voor een van onze leden. Blijkbaar is het nu de tijd van uitsterven: 

peurvergunningen worden nu niet meer verstrekt. We vissen als vereniging, buiten onze schuld, nu 

echt achter het net en vingen bot bij een poging de vergunning toch te verkrijgen. Wel is er een 

hengeltje uitgegooid bij een van de leden van de HSV, we leggen ons niet zomaar neer bij, maar het 

blijft vissen in troebel water.  

RV.     Recreatievoetbal 2017. 

Het recreatie voetbal kent al een lange geschiedenis. De donderdagavond was de betaalde sport van de BZB 

wij waren profs. Na de opheffing van het sportuur waren er diverse mensen die zo verlieft op het sportuur 

waren dat ze door wilden gaan. Zo is het recreatievoetbal ontstaan allemaal amateurs die er voor moeten 

betalen. De woensdagavond is een overblijfsel van het  volleybal. Toen de training van het volleybal aan de 

Brahmsstraat stopte zijn we er gaan voetballen.  

Uit de vergadering van 19 september 1989; Nu de BZB-sport is verdwenen hebben we een uur recreatiesport 

op de donderdag. Het is een officiële  activiteit. Op de vergadering van 12 september 1991 is besloten dat 

het voetbal op de woensdagavond onder het recreatievoetbal komt te vallen. 

Zo is het recreatievoetbal nog steeds een groep sporters die graag een balletje trappen en elkaar uitdagen. 

Soms gaat het wel eens te ver maar dat lossen we als grote mannen onder elkaar op. 

Maar mijn vrouw zegt altijd jullie zijn net kinderen. 

ZV.     Zaalvoetbal 2017. 

Vorig jaar op de alv hadden we nog twee teams. Aan het einde van het seizoen zegt het eerste dat ze 

stoppen. Maar de meesten willen wel doorgaan met de training op de vrijdagavond. Een probleem. Het 

trainen is een onderdeel van het zaalvoetbal. Omdat we nog maar een team hebben wordt het trainen te duur. 

De oplossing is dat de mensen die trainen naast de contributie voor het zaalvoetbal per jaar 40 euro betalen. 

Zo kan de training in de Zwolle-Zuid hal doorgaan die al vanaf het begin bij het zaalvoetbal hoort. Onze 

thuiswedstrijden spelen we op de maandag bij On Campus nu we nog maar een team hebben altijd om 19.45 

uur. Het parkeerprobleem is opgelost vanaf 18.00 uur kan je er nu gratis parkeren. De kantine is nog steeds 

niet open maar we hebben onze eigen kantine in de hal van On Campus. Zo speel ik nu, ik begin altijd in het 

laagste team, in het eerste waar ik ook thuis hoor.       

ZW.   Verslag zwemclub PV KPN telecom 2017 / 2018 

Beste bestuursleden / leden,  

Op dit moment telt de zwemclub 65 leden. Was het eerst zo dat het aantal passieve  leden net zo groot was 

dan het aantal actieve leden, dit is  sterk verandert. Het aantal actieve zwemmers is gelukkig toegenomen,  

40 zwemmers is normaal en daarmee zitten we wel een beetje aan de top.  

Dat wil zeggen dat we een voorzichtige ledenstop hebben.   

Nieuwe leden brengen nieuwe leden in en je moet oppassen dat het niet een familie / straten club is. Het 

behoort m.i. een gemêleerd gezelschap te blijven. Wat blijft is een redelijk evenwicht tussen de zwemmers 

en de kletsers, en beiden zijn nuttig.  

We besluiten tegenwoordig het zwemseizoen met koffiedrinken in het restaurant waarmee we tegelijkertijd 

ook de vaste badmeester met een bloemetje en een fles wijn in het zonnetje zetten. Deze gezamenlijke 

afsluiting wordt erg gewaardeerd door de leden. 

Jammer blijft dat maar weinig zwemmers een relatie hebben met KPN nog een paar oudjes maar dan heb je 

het ook wel gehad. Praten over de goede oude tijd is er niet meer echt bij, het mist het karakter van een 
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personeelsvereniging.  

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 en wens jullie allen een goede vergadering toe.  

Met vriendelijke groeten, 

Koos Bakker.  

n.b. 

Mocht er iemand van de leden zijn die de coördinatie van de zwemclub overneemt houd ik mij van harte 

aanbevolen. Het zou de betrokkenheid en de administratie van de leden ten goede komen.  

Ik heb momenteel veel bestuurstaken en maandagavond is een vergaderavond, gelukkig kan ik in die 

situaties terugvallen op Klaas Kuiterman die dan de honneurs waarneemt.   

WS.     Website 

Draait goed. Er staat een nieuwe pagina op, archief  PV Telecom, dit is een begin dit wordt steeds 

aangevuld. Joop mist nog het fotomateriaal. Dat komt er ook nog op. 

  

10a. AGV.                                                                                                                                                                                                             

Henk linnenbank heeft het op de agenda laten zetten omdat hij bericht van de NTFU heeft gekregen dat 

Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 ingaat. Zijn vraag is zorgt de vereniging er 

voor dat ook de afdelingen er aan voldoen. Het bestuur heeft er in de laatste vergadering al over gesproken. 

Wij hebben PVKPN gevraagd of zij een concreet plan hebben voor de verenigingen. Ze zijn er mee bezig en 

komen er op terug. Het zal wel een soort stappenplan worden. Dit geld dan ook voor de onderafdelingen. 

Het bestuur heeft al een FG (Functionaris Gegevensbescherming) aangewezen, dit wordt Edward Hullen. 

Als we meer weten horen jullie van ons. 

 

11. Rondvraag. 

De voorzitter gaat tegen de richting in maar toch blijft het een rondvraag. Maar het maak niet uit welke kant 

je opgaat er zijn geen rondvragen alles is blijkbaar al beantwoord. 

 

12. Sluiting.  

De voorzitter Mans Bos sluit de vergadering af met iedereen op de vergadering te bedanken voor hun 

belangstelling en inbreng. Als laatste maar wel de belangrijkste de familie Mol en volgens Geert ook het 

klootschieten die de hele vergadering verzorgen. Dit laatste dankwoord valt om 21.39 uur waarmee de 

vergadering is beëindigd. Geert meld nog dat de salade klaar staat.   

 

 

 

  

De secretaris. 


