
                                                              Jaarverslag secretaris 2019. 

Het bestuur is in 2019 vier keer in vergadering bijeen geweest, de volgende zaken zijn aan de orde gekomen. 

Vergadering Februari: Bij het vissen zijn de passen verstrekt, er zijn nog 12 leden. Xel Media vraagt per 

mail om automatische incasso. De penningmeester reageert hierop, hij wil dit niet. ALV , de begroting is 

rondgestuurd. Als hij wordt goedgekeurd kan de begroting op de site. De kascommissie wordt uitgenodigd 

voor de controle van de boeken. De agenda is rondgestuurd alleen de de 11 zonder mail moeten nog op de 

post. De agenda, jaarverslag van de secretaris en het verslag van de vorige vergadering staan op de site. De 

commissieleden krijgen nog een extra uitnodiging. De vergaderruimte en de catering is geregeld en we zijn 

om 19.30 uur aanwezig. BTW vrijstelling, sporthal Zwolle-Zuid heeft de BTW op de huurprijs in mindering 

gebracht. Zwembad de Vrolijkheid mag de BTW gewoon in rekening brengen. Maar Sportservice de 

gemeente dus heeft de prijzen met 2,7 % verhoogd inclusief 9% BTW. Maar nu ze geen BTW in rekening 

mogen brengen verlagen ze de prijzen niet. Toch krijgen ze een vergoeding van de overheid hiervoor, 

SPUK-uitkering. De mening van het bestuur is dat de gemeente de prijs met 9% dient te verlagen, Willem 

geeft dit door aan de gemeente. We gaan niet dreigen met de nationale ombudsman en maken er ook geen 

halszaak van. Wel vragen het door te sturen naar de wethouder. De subsidie van PVKPN is veranderd, we 

krijgen nu geen subsidie meer per KPN lid maar alleen voor de afdelingen. Dus we hebben te weinig 

aangevraagd maar met de subsidie van het 80 jarig jubileum komen we in de buurt.   

Vergadering April: Mail van de Gemeente over de BTW heffing. De Gemeente is niet terug gekomen op de 

besluitvorming. Mans zegt we kunnen twee dingen doen. Het aanvechten wat veel tijd kost en niet in 

verhouding staat met het winst voordeel. Of het voorstel van Joop om te wachten wat de Gemeente doet na 

de SPUK-uitkering. Gekozen wordt voor het voorstel van Joop. We maken er wel een actiepunt van. 

Klootschieten heeft nieuwe presentatie pakken aangeschaft. Er hebben twee leden bedankt voor het 

zaalvoetbal, er zijn meerdere leden die niet met te weinig mensen willen spelen. En er zijn spelers die niet 

alles willen verliezen. Er zijn te weinig spelers die onvoorwaardelijk mee willen doen en van de vrijdag 

training wil ook niet iedereen meedoen. Het komt er op neer dat we de volgende competitie te onzeker 

ingaan, dan moeten we maar op ons hoogtepunt stoppen we hebben namelijk 1 punt in deze competitie. De 

leden willen wel de vrijdagavond training door laten gaan en daar is het ook niet zo erg als we een keer met 

te weinig spelers staan. We gaan wel proberen meer leden te krijgen, ik heb de twee leden die alleen 

zaalvoetbal spelen gevraagd voor de vrijdagavond training maar nog geen toezegging. We maken van het 

ZV 'vrijdagavond zaalvoetbal' en gaan de 40 euro van de training in de zaalvoetbal contributie stoppen die is 

nu 8,50 euro en wordt 12 euro per maand plus de basis contributie wordt het 14,50 per maand. We hebben 

nog 10 leden dus per jaar komt er 1740 euro binnen. Dit jaar betalen we aan zaalhuur 2477,45 euro dus het 

is belangrijk dat we er leden bij krijgen. Als we allemaal ons best doen moet dat lukken. 

Vergadering September: We zijn niet naar de V.v.D. Geweest. Daar wilde PVKPN de statuten aanpassen. 

De deelnemers aan de vergadering waren het er niet mee eens, vooral het deel dat gepensioneerden geen vol 

lid meer zijn van PVKPN maar alleen de werknemers van KPN. Marco Geurden heeft bij de bespreking 

over de V.v.D. geen mandaat van het bestuur. Er is nog niks besloten op de bijeenkomst. Het bestuur wil van 

5 naar 3 leden en geen verenigingsvertegenwoordiger meer. Later mogen er twee leden uit de verenigingen 

zich aanmelden voor het bestuur  maar alleen werkzame KPNers. Maar geen enkele vereniging kan leden 

aandragen die nog werkzaam zijn bij KPN. Er komt nog een vervolg op. Willem heeft weer subsidie 

aangevraagd voor 2020 nu we weten dat dat alles is wat we krijgen heeft hij meer aangevraagd.   

Vergadering November: We zijn 9 november naar het PVKPN zaalvoetbal toernooi in Haarlem geweest. De 

koffiekan is gebroken maar gelukkig nadat we het eerste bakje op hadden. We waren mooi op tijd de eerste 

wedstrijd om 11.15 uur. Twee wedstrijden verloren een gelijk en een gewonnen niet genoeg voor de finale 

wedstrijden. Maar wel een mooi toernooi gespeeld met 8 man, 4 man van recreatievoetbal aangevuld met 

zaalvoetbal en oud spelers, en de bus is schoon gebleven. Edward is naar de jaarvergadering van de IV 

geweest. Ze hebben nu 29000 leden en de groei zit er nog steeds in. We kunnen geen lijsten meer krijgen 

van de PV Telecom leden in verband met de AVG. Het gaat heel goed met de vereniging het geld stroomt 

binnen. De bestuursleden zitten er ook al heel lang. In navolging van PVKPN gaan zij zich ook richten op de 

reis organisatie. De Hengelsport Zwolle wil zich er nog wel hard voor maken dat het dit jaar nog kan. Mark 

zet zich hier ook voor in en kan goed opschieten met de Hengelsportvereniging. Maar in 2021 moeten leden 

zelf de pas aanvragen. Opvoeren op ALV. 

De vereniging heeft nog steeds de volgende activiteiten:Zaalvoetbal 12 leden, Zwemmen 64 leden, Hengelen 

10 leden, Hengelen per gezin 10 leden, Klootschieten 30 leden, Wielertoerclub 13 leden, Recreatievoetbal 

14 leden en de Inkoopvereniging 98 leden. Het totale ledental van de vereniging is 196 leden.                                                                                              

de secretaris.     


