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besproken/afspraken
Opening/mededelingen
Opening
De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
Ben Dijkstra heeft zich kandidaat gesteld voor bestuurslid en voor de bestuursfunctie
voorzitter.
Bram Theune heeft zich kandidaat gesteld voor bestuurslid.
Sylvia Dhondt heeft schriftelijk te kennen gegeven dat zij aftreedt als bestuurslid.
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld:
Bestuursleden:
Sylvia Dhondt
Trudy Mehlbaum
Corina Grim-Griep
Kascommissielid:
Jaap Vasseur
Leden:
Jan van Cappelle
Carl Lucassen
Peter Nieuwenhuize.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
Tekstueel
Het verslag van 22 maart 2011 wordt, na een tekstuele wijziging, goedgekeurd.
Naar aanleiding van
Geen opmerkingen.
Actiepunten verslag
Alle actiepunten zijn afgehandeld. Geen opmerkingen.
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Financieel verslag 2011/Verslag kascommissie

3.

Financieel verslag 2011
Ruud Romijn licht de financiële overzichten van 2011 toe.
Hans Hoogwerf vraagt of het bedrag van 29.157 Euro is belegd. Ja, dit bedrag is
gelabeld.
De PV heeft een gift ontvangen van de Stichting 2004+. Dit is het restant van de kas
nadat de Stichting 2004+ is opgeheven.
Details m.b.t. de financiën zijn bij Ruud Romijn in te zien.
Ieder jaar komt tennis negatief uit. Dit komt o.a. door de dure accommodatie. Het
contract met Sportpunt Zeeland is erg duur. Er is één baan geschrapt en wij zijn op
zoek naar een nieuw onderkomen. Het is moeilijk om ergens tussen te komen bij
sportaccommodaties
Verslag van de Kascommissie
Ben Dijkstra en Jaap Vasseur hebben de boeken gecontroleerd van de PV. Zij hebben
verslag uitgebracht en de boeken zijn in orde bevonden. Ben Dijkstra brengt namens
de kascommissie naar voren dat zij verrast waren door de duidelijkheid van de
kasboeken en erg tevreden zijn hierover.
De kascommissie adviseert de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen voor
de kas van 2011.
Iedereen stemt hiermee in. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend over de door
hun gevoerde boekhouding.
Verkiezing kascommissie 2012

4.

Jaap Vasseur is aftredend en heeft zich nog een jaar beschikbaar gesteld.
Peter de Lange heeft zich beschikbaar gesteld als kascommissielid.
Jan van Cappelle heeft zich als reservelid beschikbaar gesteld.
Jaap Vasseur en Peter de Lange worden voorgedragen als kascommissielid en Jan
van Cappelle als reservelid. Met algemene instemming wordt Jaap Vasseur herkozen
en Peter de Lange gekozen als kascommissielid. Jan van Cappelle wordt gekozen als
reservecommissielid.
Bestuurssamenstelling Personeelsvereniging EPZ

5.

Aftredend en herkiesbaar is:
Corina Grim
Corina Grim wordt opnieuw als bestuurslid herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Sylvia Dhondt
Trudy Mehlbaum
Sylvia en Trudy worden bedankt voor hun inzet. Een presentje en bloemen worden bij
hun bezorgd.
Aangemeld voor de functie bestuurslid zijn:
Ben Dijkstra
Bram Theune
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Beiden worden gekozen als bestuurlid.
Jaarprogramma activiteiten Personeelsvereniging EPZ 2012

6.

Agendapunten 6 Jaarprogramma activiteiten Personeelsvereniging EPZ 2012 en 8,
Begroting 2012, worden tegelijk behandeld.
De activiteitenkalender is terug te vinden op de website van de personeelsvereniging,
www.pv-epz.nl
Hierop staan alle activiteiten op gebied van sport en ontspanning voor 2012.
Begroting 2012:
• De subsidie is verhoogd naar 49.000 Euro. Er zijn vaste afspraken gemaakt. Er
wordt een jaarindex toegepast.
• Het bestuur vraagt de aanwezigen toestemming om voor alle sportleden een
trainingspakkenactie te houden van een goed merk. HRM heeft toegezegd een
deel voor haar rekening te nemen. De kleuren worden zwart/rood. De aanwezigen
stemmen met dit voorstel in
• Het punt Reserveringen is toegevoegd. Dit is bedoeld voor ongeplande activiteiten
zoals bijv. de Floriade en andere onvoorziene grote uitgaven.
• Het sloeproeien heeft iets meer subsidie ontvangen vanwege een sleepproef. Paul
Jacobs meldt dat de sleepproef niet is doorgegaan. Het geld wordt aan onderhoud
besteed.
• De Brakeltocht gaat waarschijnlijk niet door. Voor de tourtocht Walcheren zijn 20
deelnemers ingeschreven.
• De Trimclub wordt duurder. Er zijn nu 30 leden. Omdat er verschil in declaratie van
de wedstrijdkosten zit per deelnemer is het voorstel om een selectie samen te
stellen of een maximumbedrag op te geven.
• De visreis Noorwegen wordt in 2013 georganiseerd.
• Vorig jaar is afgesproken om een 9e sport toe te voegen. Box geeft aan dat de PV
een kartteam in Middelburg gaat beginnen. Hieraan kunnen minimaal 6 personen
deelnemen. Van september t/m juni worden 20 x per jaar wedstrijden gehouden. De
kosten hiervoor zijn 2145 Euro per jaar voor het hele team incl. karts. Er mag een
bord van EPZ als sponsor in de hal van de karting hangen. Dit jaar kan voor proef 2
wedstrijden gereden worden. Jan van Boxtel gaat met Ben Broers bij de karting
langs om af te stemmen. Het is nog niet bekend gesteld en wordt op intranet gezet.
De contributie wordt 5 Euro per maand voor EPZ-leden. De bedoeling is om met
ingang van september hiermee te beginnen. Qua kosten is het mogelijk om een
kartteam te beginnen op het moment. Iemand heeft zich bij Ruud Romijn
aangemeld om teamcaptain te worden.
• Voor de activiteit karten op 24 maart a.s. zijn 50 aanmeldingen ontvangen.
• Aan het indoor skiën/snowboarden in Terneuzen hebben 30 personen meegedaan.
• Op 17 en 18 maart gaat de PV naar het Engels voetbal in Fullham, London. Er zijn
nog 8 kaarten over. Het is iets duurder geworden omdat de rederij failliet is gegaan
en het vervoer nu met de trein is.
• De organisatie van de reis naar Barcelona is rond. Er gaan 32 personen mee.
• De kerstreis wordt een vierdaagse reis naar Kopenhagen.
• Naar de musical ‘’Wicked’’ gaan 61 personen mee.
• Voor Night of the Proms zijn 100 kaarten besteld.
• Voor de Vliegdag is de PV benaderd door Ron Polderman. Het programma is nog
niet bekend.
• Aan het kunstschilderen hebben 11 deelnemers meegedaan.
• De informatieavond Macedonië is niet doorgegaan.
• Er is veel animo voor het bloemschikken.
• In april eindigt de fotocursus voor gevorderden. In september begint weer een
fotocursus voor beginners.
3

behoort bij

PV/AJB/V122069

Contributies

7.

EPZ-ers betalen 1 Euro per maand voor het hele gezin. Het bestuur stelt voor om voor
dit jaar ook voor gepensioneerden 12 Euro per gezin te vragen in plaats van 12 Euro
per persoon.
Ook stelt het bestuur voor om aan EPZ-derden 20 Euro per gezin te gaan vragen in
plaats van 24 Euro per persoon.
De aanwezigen stemmen met beide voorstellen in.
Begroting 2012

8.

Zie agendapunt 6.
Verkiezing nieuwe voorzitter

9.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Ruud van Touw.
Aangemeld voor de functie voorzitter is:
Ben Dijkstra.
Ben wordt gekozen als voorzitter door de aanwezigen.
Ruud van Touw wordt bedankt voor zijn inzet, in het bijzonder voor de oprichting van de
nieuwe Personeelsvereniging en ontvangt een presentje en bloemen.
Rondvraag

10.

Lou Dierickx wenst de nieuwe voorzitter veel sterkte.
Paul Jacobs vraagt of voor het sloepteam regenkleding verzorgd kan worden. De
aanwezigen geven hiervoor hun toestemming.
Hans Hoogwerf merkt op dat de Paasbingo is verdwenen. De Paasbingo gaat al jaren
niet door omdat de SW steeds in deze periode valt.
Ruud Romijn bedankt Carola Dijselijnck namens het bestuur voor haar inzet als PR
voor het werven van nieuwe leden.
Ook de contactavond voor gepensioneerden heeft er voor gezorgd dat meer
gepensioneerden lid zijn geworden.
Ruud Romijn merkt op dat met de oprichting van de nieuwe PV het financieel veel
overzichtelijker is geworden en dat de PV hiermee doorgaat.
Hij overhandigt de voorzittershamer aan Ben Dijkstra en wenst de PV een goede
voortzetting.
Sluiting

11.

De vergadering wordt gesloten.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering.
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