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Verslag van de algemene ledenvergadering van PV Telecom.     

Welke is gehouden op dinsdag 19 maart 2019 in het clubgebouw van HTC, aan de Brinkhoekweg 200 te 

Zwolle.   Aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig  : 4 leden en 6 bestuursleden. 

Afmeldingen              :  3 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:  A.W. Van der Linden (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 inleveren bij de secretaris) 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 

1. Opening. 

Om 20.05 uur opent de voorzitter Mans Bos de vergadering. We hebben even gewacht op de kascommissie 

maar beginnen nu maar. Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen op deze negenentachtigste 

jaarvergadering. Joop zegt dat het de negentigste jaarvergadering is. Henk Linnenbank van de kascommissie 

komt binnen met de mededeling dat hij later is omdat hij zijn mede kascommissielid op de afgesproken 

plaats niet kon vinden. Hij zal het vanavond alleen moeten doen. De voorzitter sluit de opening met de vraag  

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

      

2. Ingekomen stukken. 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of er nog ingekomen stukken zijn. Na lang zoeken kan hij niks vinden. 

Mans Bos probeert het nog een keer, zijn er geen afmeldingen. Willem van der Linden zegt even de 

presentielijst en afmeldingenlijst er bij pakken. Henk, Mans en Willem moeten nog tekenen. Nu ziet de 

secretaris dat er 3 afmeldingen zijn waarvan een zich ook voor de vereniging heeft afgemeld. En er zijn er 

10 aanwezigen, 4 leden en 6 bestuursleden, we zijn weer in de meerderheid. 

 

3. Bestuursmededelingen. 

Willem, we gaan met drie personen naar de V.v.D. van PVKPN op dinsdag 30 april in Rotterdam.    

  

4. Verslag vorige vergadering. 

De voorzitter behandeld de oneven bladen van het verslag de even bladen zijn even weggevallen. Op blad 

drie merkt Joop op dat NTU moet zijn NTFU. En de gemeente heeft geen “pot” voor ongevallen maar een 

W.A. verzekering. Als er verder geen opmerken zijn wordt het verslag goedgekeurd en de aftredende 

secretaris bedankt voor het opmaken.        

 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

De secretaris heeft een opsomming gemaakt over de vijf vergaderingen van het afgelopen jaar. Hij merkt 

nog op dat we dit jaar maar 4 vergaderingen hebben omdat er weinig te behandelen valt. We hebben alleen 

vaste activiteiten. Je ziet het ook op de ALV. Mark Bos merkt op dat de peurvergunning niet meer wordt 

verstrekt. Als er geen vragen meer zijn zegt de voorzitter dat het blad weer vol is en het kan met een applaus 

van de vergadering worden vastgelegd.     
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6. Jaarverslag van de penningmeester. 

Mark Bos ziet dat de kosten van het zaalvoetbal minder is geworden, hoe komt dit. Willem zegt dat het 

zaalvoetbal nog maar 1 team heeft en de kosten van de KNVB daardoor minder zijn. Gerrit merk nog op dat 

er ook 40 euro extra voor de training wordt betaald. Mark ziet ook dat de kosten bij het zwemmen minder 

zijn. Gerrit, dit komt doordat er meer zwemmers zijn want het bedrag is wel het verschil tussen baten en 

lasten. Misschien is het bedrag wel te laag omdat de huur duurder is geworden. Maar dit gaat wel over de 

begroting. Als er verder geen vragen zijn bedankt de voorzitter de penningmeester voor het jaarverslag en 

kan het met een applaus door de vergadering worden vastgelegd. 

 

7. Begroting voor het komende jaar. 

Gerrit, de subsidie van PVKPN is wel lager door het veranderen van de uitkering en zelfs veel lager omdat 

we voor dit jaar subsidie voor het 80 jarig bestaan hebben aangevraagd. We komen 1600 euro te kort maar 

dat kan nog minder worden zie het vorige jaar. We hebben nog 10.000 euro op de spaarrekening. Dit is 

minder maar het aantal leden is ook minder. Mark, het recreatievoetbal kost wel meer. Gerrit dit komt door 

de huurverhoging en en de BTW kosten zijn niet in mindering gebracht. Gerrit wordt door Mans bedankt 

voor het opmaken van de begroting dat met een applaus van de vergadering zijn instemming geeft.    

    

8. Verslag en verkiezing kascommissie. 

Henk Linnenbank leest als voorzitter van de kascommissie het verslag voor. Daarin komt naar voren dat de 

heer Jaket en de heer Linnenbank op 11 maart 2019 rekeningen en boeken in orde hebben bevonden. De 

saldi op de spaarrekeningen kwamen overeen met de boeken. De kascommissie stelt voor het commissielid 

financiën, G Boeve, voor zijn financieel beheer decharge te verlenen. De vergadering neemt dit over met een 

applaus voor Gerrit. Het verslag is ondertekend door H.F. Linnenbank, B.H.M. Jaket en de penningmeester 

op papier G. Mol. De Kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk. De heer Jaket treedt 

door omstandigheden af en de heer Linnenbank blijft nog een jaar lid. De heer Mark Bos was  reserve en 

stapt nu in de kascommissie. Onder lichte drang wordt de heer C. Bierman reserve kascommissielid. 

 

Pauze. 

      

9. Bestuursverkiezing. 

Nu het grote punt van de avond kunnen we de secretaris wegstemmen. Hij is aftredend maar heeft zich wel 

herkiesbaar gesteld. Let op er zijn geen tegenkandidaten, dus dan hebben we geen secretaris meer. Er komt 

geen bezwaar uit de vergadering dus A.W. Van der Linden wordt voor drie jaar herkozen als secretaris met 

een applaus van goedkeuren door negen personen.       

                                                                                                                                                               

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

FI.     Wielerclub 2018 

De wielerclub heeft er weer een sportief jaar opzitten. Het aantal leden is (13 leden )  waarvan er 8 in 

clubverband actief zijn. 

We hebben  dit jaar een redelijk/goed jaar gekend. 

- John Kuil heeft in mei het penningmeesterschap overgedragen aan Henk Linnenbank.  

Dit i.v.m. de verhuizing in juli naar Hengelo (OV). John is nog wel lid van de wielerclub. 

- Henk doet nou het voorzitterschap, secretaris en penningmeesterschap van de wielerclub, maar voor 

een clubje van 8 man die elkaar twee maal per week zien is dat geen probleem. 

- Harry Noordman was ernstig aan het klungelen met zijn gezondheid. Maar naar ruim een jaar 

revalidatie gaat het nu weer een stuk beter. Harry fiets nog niet met ons mee. 

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

is in juli van dit jaar thuis gekomen maar de situatie is nog wel zorgelijk. 

- Henk linnenbank heeft er 6 weken uitgelegen i.v.m. operatief verwijderen van niersteen. 

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.   

Ook dit jaar hebben we 1 grote gezamenlijke prachtige lange fietstocht gemaakt buiten onze normale 
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wekelijkse tochten.  

In oktober hebben wij ( exclusief Henk L. niersteen ) met start in Vorden een mooie tocht door de 

achterhoek gemaakt. Een dag waar de teambilding extra wordt versterkt. 

Zo houden wij er een hechte vriendenclub in stand. 

VI.                                           Jaarverslag Commissie-Vissen 2018 

Geschreven door ‘n dommelend en naar complimenten vissend commissielid 

Het jaar 2018 is rustig (of bijzonder) jaar, als commissie-vissen voelen we ons als een vis in het water!  

Het aantal telefoontjes blijft stabiel op nul. Normaal gesproken is een commissielid zonder telefoontjes als 

een aalshuid, maar zoals bekend zoekt ondergetekende het altijd in de nuance en in positieve gedachtes: In 

2018 blijf ik -als commissielid- wederom een reputatie als kampersteur bespaard.  

Helaas vissen we onderhand wel in troebel water als het op het aantal leden aankomt. Maar, daarmee kijken 

we niet als een snoek op zolder. Momenteel zwemmen er nog elf kleine visjes in de PV-Telecomzee. 

Mochten landrotten nog een idee hebben om het aantal leden op stand te houden, gooi dan gerust een 

hengeltje bij me uit! 

Ook over de aanlevering van de vispassen is niet veel aan te merken, wederom boter bij de vis en tuk aan de 

hengel. Keurig op tijd afgeleverd en ik hoef als commissielid geen vin te verroeren om de passen op de 

juiste plek te krijgen. Na het debacle van vier jaar geleden waar wij als Jonas in de walvis rondkeken, kan ik 

nu gerust stellen het nu allemaal aalglad loopt met de aanlevering.  

Het lijkt erop dat we definitief achter het net hebben gevist met de peurvergunning, lijntjes die waren 

uitgegooid richting de HSV hebben geen goede vangst opgeleverd, het is mossel noch vis. Maar zoals altijd 

moet de vis ook de graat hebben en ik wil als commissielid ook niet opdrogen als een Harderwijker.  

Ook het lopende jaar hoop ik op een rustig jaar en onthoud: beste altijd rapen aan eigen dis, dan elders vlees 

en vis! Dit verslag is in een haai en een draai opgesteld op 15 maart 2019.  

Mark Bos 
RV. 

Bij het recreatie voetbal is er niet veel veranderd. Dezelfde mensen doen nog steeds mee. Zo hebben we een 

ijssel zwemmer, golfer, wandelaar, molenaar, ja te veel om op te noemen. Mensen die werken, maar de 

meesten zijn gestopt met werken om te kunnen sporten. En nog altijd is er discussie over de telling en 

overtredingen, daarom vraag ik bij deze aan het bestuur om een digitaal scorebord en een VAR systeem te 

mogen aanschaffen. Een rol tape kan natuurlijk ook wel. We hebben alleen mannen maar wel van 

verschillende leeftijden de jongste is op dit moment uit 1984 en de oudste uit 1940. Verder 2 uit 1949, 2 uit 

1951, 1 uit 1952, 1 uit 1954, 2 uit 1957 en 1 uit 1958, 1959, 1960 en 1962. Nu weten jullie gelijk dat we 14 

leden hebben. Maar er kunnen er nog wel wat bij vooral op de donderdag. Ook gaan we nog steeds naar de 

PVKPN kampioenschappen, niet om kampioen te worden maar meer voor de gezelligheid Dit is het 

belangrijkste doel bij recreatievoetbal.  

ZV. 

Bij het zaalvoetbal is er ook niet veel te melden. Wij hebben er wel een nieuw lid bij gekregen maar die kon 

het toch niet met zijn werkzaamheden combineren dus we gaan met 14 man verder. Waarvan 11 man 

trainen, de opkomst van de hechte groep is goed. Een oud lid komt soms meetrainen en betaald dan 10 euro 

per keer. De indeling in de competitie was nog wel een probleem. Eerst werden we ingedeeld bij 

Hardenberg, daarna bij de vrijdagavond als we trainen, toen weer bij Putten wat nog verder weg is. Maar 

uiteindelijk hebben we nu een goede indeling met weinig late wedstrijden en thuis altijd om 19.00 uur in On 

Campus. We hebben nog een team met een groep van 9 spelers die ik altijd aanschrijf. Een persoon gaat bij 

voldoende spelers coachen of fluiten en als we echt in de problemen komen wil hij wel meedoen. Een 

waardevol lid. Soms vraag ik een voetballer van de vrijdagavond training, maar niet iedereen wil meedoen. 

Als er niemand wegvalt komen wij de competitie wel door en gaan we volgend jaar verder.  

Groeten van, Willem 

KS.                                                              Klootschieten. 

De lotto loopt goed we hebben een winst van +/- 50%. Het secretariaat is volgens mij op orde. Het gooien 

voor de Schoenmaker-bokaal verloopt naar wens. 

Mvg Lute 

Henk wil nog wat zeggen over de WS. 

Er zijn ongeveer 200 gebruikers die naar 300 tot 350 pagina's kijken. 

Bij de gepensioneerden is dat ook weinig. 

Willem wil stoppen met het verslag van de commissies. Niet iedereen schrijft wat en de meesten die het wel 
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doen weten niks te schrijven waaronder mijzelf. De vergadering is verdeeld. Als tussenoplossing kiezen we 

voor 'wie wat te melden heeft, op schrift inleveren bij de secretaris'. Het blijft dus wel op de agenda staan. 

 

11. Rondvraag. 

Gerrit, wat doen we met de ALV, dit stelt niet veel meer voor. Het moet van de statuten, de vergadering zegt 

dat we het dan ook moeten doen. 

Henk, wat is de terugval van leden vanaf 2016. Staat op het jaarverslag van de secretaris in 2018 216 leden. 

In 2017 staan er ook 216 leden. Gerrit, geen verval dit kan doordat zwemmen er meer leden bij hebben 

gekregen. Edward, bij de IV loopt het af. IV heeft veel geld wat door de verenigingen is opgebracht. Geen 

verenigingen meer maar wel losse leden. Mark, bij vissen loopt het af en bij zaalvoetbal wordt het ook 

minder. Gerrit stuurt nog een overzicht van de ledenaantallen. 

Martin, ziet een heleboel activiteiten niet meer. Fotoclub, computerclub, badminton en geen vrijwilligers 

avond meer. Dat is heel verontrustend. Bestuur, ja dat klopt maar er was geen belangstelling meer, maar we 

hebben nog wel een kerst attentie. Gerrit, in onze goede jaren hadden we nog 1800 leden.     

Mark, Wil het bestuur bedanken en heeft nog een oproep. Ga morgen stemmen en vooral voor de 

waterschappen dit is belangrijk voor de visser en de visclub. 

 

12. Sluiting.  

De voorzitter Mans Bos wil iedereen bedanken voor hun inbreng en vooral het klootschieten en de fam. Mol 

die de ALV mogelijk maakt bij HTC. We kunnen nu de vergadering evalueren en bijpraten onder het genot 

van een hapje en drankje. Hierbij sluit ik de vergadering om 21.17 uur.   

 

De secretaris. 

 

 

 

 

Verslag zwemclub PV KPN telecom 2019 / 2020 

 

 

Beste bestuursleden / leden,  

 

Voor wat betreft het aantal leden van de zwemclub blijft dit stabiel. Mijn inziens met name  te danken aan 

het voordelige tarief waarvoor mensen kunnen zwemmen. De contributieverhoging heeft daar in ieder geval 

geen afbreuk aan gedaan. Had ik het vorig jaar over een ledenstop is er nu sprake van een voorzichtige 

toelating gebaseerd op het aantal zwemmers. Het aantal zwemmers dat komt schommelt tussen de 35 en 45 

leden. Bij 45 is het te veel, maar het reguleert zich zelf behoorlijk. Verhouding passieve leden en actieve 

zwemmer blijft dus een beetje in evenwicht en dat is wat mij betreft perfect. Nieuwe leden brengen 

overigens weer nieuwe leden in, het worden vriendinnen of familie clubjes. Aantal mannen blijft ver onder 

de maat, van de 40 zwemmer misschien 5 mannen maar dan houdt het ook wel op.  

Meer valt er eigenlijk niet te melden, dan wel dat ik mijn taak wel zou over willen dragen omdat ik zelf ( te) 

weinig aan zwemmen toekom.  Maar tot nog toe niet iemand kunnen vinden die het wil overnemen, dus 

laten we het zo maar.  

Ook dit jaar sluiten we het seizoen af met koffiedrinken in het restaurant waarmee we tegelijkertijd ook de 

vaste badmeester met een bloemetje en een fles wijn in het zonnetje zetten. En niet te vergeten dat ze ook de 

collecte zak voor mij laten rondgaan voor een bloemetje of iets dergelijks. Deze gezamenlijke afsluiting 

wordt erg gewaardeerd door de leden. 

  

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.  


