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Het bestuur is in 2018 vijf keer in vergadering bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde gekomen. 

Vergadering Januari:  

Ingekomen stuk, het boekwerk van de KNVB gaat over seksuele intimidatie en ze vragen het bovenaan op 

de agenda van de vergaderingen te zetten. Na wijs beraad gaan wij daar niet in mee, is bij ons niet aan de 

orde. Gerrit heeft nog een ING pasje van Joop, hij kan hem niet opzeggen dat moet door de voorzitter Mans 

gebeuren. Mans gaat het regelen. Geert, de eerste zondag was er weer stuntschieten en een nieuwjaar 

receptie die mede door de inbreng van de echtgenoten een goede opkomst en een gezellig samenzijn is 

geworden. Willem, Xel Media heeft om verlenging van het SSL certificaat Domail gevraagd, in hun bericht 

staat dat dit gefactureerd wordt. Henk heeft het nagevraagd, het zit bij het pakket in, er zijn geen extra 

kosten, dus blijft het er op staan.  

Vergadering Maart:  

Mans heeft de ING pas van Joop opgezegd en Gerrit heeft de pas vernietigd. Contributie 1e en 2e kwartaal 

2018, Willem vraagt of Gerrit ook de 40 euro voor de vrijdagavond training gaat innen. Gerrit wil dit wel 

doen, Willem stuurt hem een lijst van de KNVB met daarop de mensen die trainen. Vissen, nog geen vraag 

van de Hengelsport over de betaling van de vispassen, komt nog wel. De peurvergunning wordt niet meer 

uitgegeven, komt nog in de bestuursvergadering van de Hengelsport. De peurder moet er zelf achteraan als 

hij er nog belang bij heeft. AVG, Willem heeft dit op de agenda gezet omdat hij via de KNVB en Henk 

Linnenbank via NTFU hier op is gewezen. De wet gaat 25 mei in. Willem heeft op internet en van de KNVB 

en NTFU geen concept plan kunnen vinden dus het ziet er nog niet gemakkelijk uit, misschien iets voor 

PVKPN. Mans stelt vraag aan PVKPN via mail over AGV. Edward pakt het punt AGV dan op. Mans; Mail 

van Henk van Tilborg over extra lid in bestuur van PVKPN uit de gepensioneerden vereniging en de 

verhoging van de subsidie aan alle verenigingen met de inflatie vanaf 2001. Geantwoord dat we niet op de 

voorbespreking komen maar wel achter het standpunt staan.  

Vergadering Mei:  

Edward; Over de IJssel, Peter van Soest is adviseur bij de IV geworden hij heeft natuurlijk veel contacten 

overgehouden van zijn tijd bij PVKPN. Ze hebben nog steeds veel geld. Het verslag van de ALV wordt 

goedgekeurd en op de site gezet. De vraag van Henk Linnenbank aan het bestuur om een attentie bij een 

gebeurtenis binnen de afdeling. Is hier een pot voor of moeten we het uit eigen zak betalen? Willem heeft al 

wat op de besluitenlijst gevonden. (14.Representatief beleid. Op vergadering 14-9-2016 vastgelegd.  
PV telecom reageert bij melding. In eerste instantie zal de commissie van de afdeling wat voor het 

betreffende lid doen. Meestal in de vorm van een kaartje, bij speciale gevallen een bezoek. Bij 

commissieleden, ereleden en bestuursleden doet het bestuur dit, met name het bestuurslid die de commissie 

onder zich heeft, of degene die het lid het beste kent, of de melding heeft ontvangen.) Dit is ons beleid dus 

zelf regelen en bij commissieleden of ereleden dit melden aan het bestuur. AVG, Edward heeft een concept 

gemaakt en Mans heeft het aangevuld. 

Vergadering September:  

Wat de AGV betreft zijn er misschien nog wel wat onduidelijkheden maar de strekking is goed er zijn geen 

klachten dus we laten het zo. Er speelt nog al wat bij PVKPN. Allereerst vraagt Willem of iemand meer 

weet van de brief over een nieuwe landelijke gepensioneerden vereniging. Niemand weet er meer over maar 

we vermoeden dat het te maken heeft met de actie van gepensioneerden verenigingen met Henk van Tilborg 

om meer subsidie en invloed te krijgen bij PVKPN. Hier heeft de brief van Marco Geurden van PVKPN ook 

me te maken. Waarin hij stelt het hoofdstuk te willen afsluiten. Verder is de subsidie van PVKPN niet zeker 

meer, er zijn al 8 verenigingen die het niet meer krijgen en aan PV Telecom is ook gezegd dat wij niet aan 

de voorwaarden voldoen. Daarnaast hebben we wel subsidie voor de afdelingen aangevraagd bij PVKPN. 

Voor beiden is het afwachten of we dit voor 2019 krijgen. Wij verwachten nog wel subsidie voor het 80 

jarig bestaan van PV Telecom in 2019 en vragen er informeel naar.  

Vergadering November:  

Recreatie voetbal gaat met 7 personen naar het PVKPN zaalvoetbal toernooi in Haarlem. Het zwemmen 

heeft er 5 nieuwe leden bij en ze overwegen een leden stop anders wordt het bad te vol. We gaan minder 

vergaderen. Januari en maart wordt nu februari, we hebben in maart al de ALV. 

De vereniging heeft nog steeds de volgende activiteiten: 

Zaalvoetbal 17 leden, Zwemmen 62 leden, Hengelen 14 leden, Hengelen per gezin 14 leden, Klootschieten 

32 leden, Wielertoerclub 14 leden, Recreatievoetbal 15 leden en de Inkoopvereniging 131 leden. Het totale 

ledental van de vereniging is 216 leden.  
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