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1.

besproken/afspraken
Opening/mededelingen
Opening
De voorzitter Ben Dijkstra opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld:
Kascommissielid:
Jaap Vasseur
Peter de Lange
Leden:
Trudy Mehlbaum-Kasse
Jan van Cappelle (komt later alsnog naar de vergadering)
Paul Jacobs.
Na 1 jaar voorzitterschap bedankt Ben de bestuursleden, teamleiders en leden voor
hun inzet voor en lidmaatschap van de Personeelsvereniging.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
Tekstueel
Het verslag van 13 maart 2012 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van
Blz. 1, agendapunt 1: Gevraagd wordt of Sylvia Dhondt helemaal uit het bestuur is? Ja,
Sylvia is vorig jaar afgetreden als bestuurslid.
Blz. 4, agendapunt 10, actiepunt PV (kan het sloepteam regenkleding krijgen).
Actiepunt is afgehandeld.
Peter Nieuwenhuize merkt op dat de Paasbingo dit jaar niet doorgaat. In verband met
de SW is de Paasbingo al meerdere keren niet georganiseerd. Als de Paasbingo buiten
SW valt, kan de Paasbingo in de komende jaren alsnog doorgaan.
Actiepunten verslag
Blz. 4, agendapunt 10, actiepunt PV (kan het sloepteam regenkleding krijgen).
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Actiepunt is afgehandeld.
Terugblik 2012

3.

Ben staat stil bij het overlijden van Jan van Haneghem, bestuurslid, Frits Heuckelbach,
actief lid en Ed van Swol (jarenlang chauffeur en reisleider van OV-reizen) in de
afgelopen tijd.
Bij het terugblikken over het afgelopen jaar staat Ben versteld dat er zoveel activiteiten
zijn georganiseerd.
Een selectie is:
De groepsreis naar Kopenhagen met 87 deelnemers waarvoor de organisatie wordt
bedankt. Night of the Proms, workshops, fotografie, sneukelen, pretpark
Bobbejaanland.
Gedacht wordt om een fotoclub op te richten.
Voor de tweede keer is de tourclub naar Alp d’Huez geweest. Dit jaar gaan 50
personen naar de Vogezen. Er zijn nu 120 leden bij de tourclub.
Een nieuwe sport is karten. Binnenkort komt een bericht hierover in de Zeedijkers. De
foto’s hiervoor zijn al gereed.
In totaal is met 1535 man/vrouw deelgenomen aan een activiteit dankzij jullie en onze
inzet.
Financieel verslag 2012/Verslag kascommissie

4.

Financieel verslag 2012
Ruud Romijn licht de financiële overzichten van 2012 toe.
Hans Hoogwerf merkt op dat het met een programma ingewikkelder wordt om de
boekhouding te kunnen blijven lezen.
Ruud vindt het geen probleem om de boekhouding professioneler te doen omdat wij
veel cashflow hebben. Ruud licht dit toe.
Henk Saaman vraagt of er niet een kolom extra aan toegevoegd kan worden om te
laten zien op welk jaar iets geboekt wordt (bijv. bij de visclub). Dit was ook een
opmerking van de kascommissie. Daarom zijn de viskosten (reis Noorwegen) er ook
uitgehaald.
De PV biedt een mogelijkheid om te sparen voor reizen (opmerking kascommissie).
Jan van Cappelle vraagt wat de subsidie in de kasstroom doet. Ruud licht dit toe.
Verslag van de Kascommissie
Jaap Vasseur en Peter de Lange hebben de boeken gecontroleerd van de PV. Zij
hebben verslag uitgebracht en de boeken zijn in orde bevonden. De kascommissie
adviseert de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen voor de kas van 2012.
Iedereen stemt hiermee in. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend over de door
hun gevoerde boekhouding.
Verkiezing kascommissie 2013

5.

Peter de Lange is aftredend en heeft zich nog een jaar beschikbaar gesteld.
Wim Lobbezoo heeft zich beschikbaar gesteld als kascommissielid.
Jan van Cappelle heeft zich als reservelid beschikbaar gesteld.

2

behoort bij

PV/AJB/V132144

Peter de Lange en Wim Lobbezoo worden voorgedragen als kascommissielid en Jan
van Cappelle als reservelid. Met algemene instemming worden Peter de Lange en Wim
Lobbezoo herkozen en gekozen als kascommissielid. Jan van Cappelle wordt gekozen
als reservecommissielid.
Bestuurssamenstelling Personeelsvereniging EPZ

6.

Aftredend en herkiesbaar is:
Anita Boone
Will Goudt
Carola Janse
Allen worden opnieuw als bestuurslid herkozen.
Aangemeld voor de functie bestuurslid is:
Annemarie de Boer
Annemarie de Boer wordt gekozen als bestuurslid.
Nieuwe Website (www.pv-epz.nl)

7.

a.

Introductie website
Annemarie de Boer laat de aanwezigen de nieuwe website van de PV zien en legt
een en ander uit.

b.

Activiteitenkalender
Ook de nieuwe activiteiten en activiteitenkalender staan op de nieuwe website.

c.

Aanmelden evenementen/activiteiten
Het is de bedoeling om de mailing van de PV-activiteiten te gaan digitaliseren.
Nu wordt de mailing op A4 geprint en met de Zeedijkers meegestuurd. Dit kost
extra tijd en papier. De PV blijft korte aankondigingen van activiteiten in
Zeedijkers zetten en op intranet. De informatie wordt op de website gezet. Het
bestuur heeft bedacht om de nieuwsbrieven naar de privé-mailadressen te sturen
om alle PV-leden via digitale mailen te attenderen op de nieuwe activiteiten in de
nieuwsbrief met ook een link voor aanmelding. Dit wordt pas ingevoerd als
iedereen is geïnformeerd via Zeedijkers. De module voor het aanmelden wordt
wereldwijd gebruikt en is getest.
Steven van Renterghem vraagt of er ook geëvalueerd wordt of de dezelfde
doelgroep bereikt. Het bestuur neemt deze opmerking mee.
Er is één PV-lid zonder computer. Zij wordt op de hoogte gehouden.

Begroting 2013
Ruud Romijn licht de begroting toe.

8.

Ben Dijkstra vult aan dat karten is geïntroduceerd als sportactiviteit. Dit is voor 2 jaar
vastgelegd en het bestuur evalueert dit. Het is een dure sport en wij moeten kijken hoe
wij hier mee verder gaan.
Vandaag hoorde Ben van de sponsor EPZ dat zij blij zijn met de PV-EPZ.
De begroting is bij Ruud Romijn in te zien.
Het bestuur vergadert regelmatig via bestuursvergaderingen en activiteitenoverleg
waarbij ook de teamleiders worden uitgenodigd. Geef wensen aan teamleiders door.
De begroting wordt goedgekeurd.
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Rondvraag
Tom Keij is bereid gevonden om Ruud Romijn als penningmeester op te volgen.

9.

Lourens Dierickx geeft door dat het sloepteam het voornemen heeft om mei/juni een
open dag voor sloeproeien in de Oostwatering te organiseren. Het roeiteam bestaat
nog uit 10 leden. Wel zijn er af en toe gastroeiers.
Jan van Cappelle geeft aan dat de nieuwe hal voor tennis een vooruitgang is en er ook
extra leden welkom zijn.
Bram Theune brengt naar voren dat de website van de triatlon in Vlissingen op de
kalender staat vermeld. De trimclub doet hier aan mee. Alleen sites van organisaties
waar de PV aan meedoet, staan op de PV-site vermeld. Ook de trimclub timmert goed
aan de weg. Dit jaar is besloten om meer inschrijvingen voor lopen te sponsoren.
Peter Nieuwenhuize merkt op dat hij blij is dat hij nog inbreng mag geven aan de PV.
Annemarie de Boer zou graag een fotoclub willen oprichten. Er zijn veel cursisten die
de cursus voor beginners en gevorderden hebben gevolgd. Het idee is om 1 x per
kwartaal een uitje te organiseren onder begeleiding van een (semi-)fotograaf of een
lezing te geven. Dit is een goed initiatief.
Inbreng van goede en nieuwe initiatieven zijn welkom en worden in het bestuur
besproken.
Sluiting

10.

De vergadering wordt gesloten.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng in de vergadering.
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