Personeelsvereniging EPZ
CONCEPT Besprekingsverslag
bespreking op :

20 maart 2018

referentie

:

PV/BDk/JBa/V18271

onderwerp

:

Algemene ledenvergadering 2018

plaats

:

Bedrijfsrestaurant

aanwezig

:

zie presentielijst

afwezig

:

Jolanda Cappaert-de Vos

kopie aan

:

zie presentielijst en afwezigen

punt

besproken/afspraken

1.

Opening/mededelingen
De voorzitter Ben Dijkstra opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ben bedankt in het bijzonder de bestuursleden en teamleiders voor hun inzet en
natuurlijk ook de leden voor hun lidmaatschap van de Personeelsvereniging.
Zonder ieders inzet en deelname kunnen wij geen PV runnen.

2.

Notulen en actiepunten Algemene Ledenvergadering 2017
Tekstueel
Het besprekingsverslag van 14 maart 2017 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van
Geen opmerkingen.
Actiepunten:
Er zijn geen openstaande actiepunten

actie

behoort bij

3.

Terugblik 2017
Bij het terugblikken over het afgelopen jaar geeft Ben een samenvatting weer van
de deelname aan diverse activiteiten van het afgelopen jaar.
Vermeldenswaardig:


Stabiel ledenaantal diverse (sport)teams;



De Winter Efteling was een succes;



De PV-toppers van 2017 waren de Sinterklaasviering in de Geveltjes en de
Kerstbingo;



De contactavond voor de gepensioneerden kon helaas niet doorgaan,
maar wordt dit jaar weer opgepakt;



De ballonvaart kon door weersomstandigheden niet doorgaan. Ook dit
jaar gaan we het weer proberen;


4.

Diverse workshops zijn goed bezocht.

Financieel verslag 2017/Verslag kascommissie
Financieel verslag 2017
Tom Keij heeft een realisatie-overzicht 2017 gemaakt en licht dit toe.
Wederom is er een goed financieel jaar gedraaid wat zich heeft vertaald in een
positief resultaat. Echter, het is niet de bedoeling teveel reserve op te bouwen.
Heroverweging van subsidie bedragen per activiteit per deelnemer zal plaats
vinden.
Korte toelichting / bijzonderheden teams:


Post sportkleding: diverse teams hebben nieuwe sportkleding
aangeschaft;



Kart team: meer uitgegeven dan begroot. Het team heeft de PV gevraagd
of ze geld kunnen krijgen voor het houden van trainingen. Het aantal
leden van het team is wisselend;



Roeiteam: een bijzondere uitgave was de aanschaf van 2 nieuwe riemen;



Running team: weinig wedstrijden vanwege de SW;



Tennis team: banenhuur gaat minder worden (1 baan minder);



Toerclub: fietsreis naar de Ardennen is niet doorgegaan. De toerclub is
een grote sponsor van de PV (met een boel leden). De bijdrage van €3,per maand voor de leden wordt mogelijk herzien. Het bestuur zal hierover
beslissen;



Visclub: het aantal vistochten is gerealiseerd;



Darten: met Perry wordt besproken om weer een dartavond te
organiseren.
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Bestuur
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Korte toelichting / bijzonderheden dagactiviteiten:


Huishoudbeurs/citytrip Amsterdam is goed verlopen;



Vanwege de SW is een dagje dierentuin geschrapt. Daarvoor in de plaats
is de Winter Efteling in het najaar georganiseerd;



Kaartjes op aanvraag voor het Klok’uus was een enorm succes. In totaal
zijn er 130 kaarten uitgedeeld!



Het houden van het Sinterklaasfeest in de Geveltjes is financieel gunstig.
De kosten zijn enkel voor de cadeaus en de act;



Het oefeninterland uitje is niet doorgegaan;



De dagtrip naar Parijs was niet begroot, dus een extraatje. In totaal waren
er 24 deelnemers. Helaas een aantal afmeldingen i.v.m. ziekte;



De reizen naar Madrid en London waren succesvol. Iedereen weer
tevreden !



Indoorkarten en bezoek aan theater zijn niet aan bod gekomen;



De musical “The Lion King” was een dure aangelegenheid. De
toegangskaartjes waren duurder verwacht en er werd voor de
‘musicalgangers’ een diner aangeboden. Kortom, de kosten waren hoger
dan aanvankelijk begroot;



De workshops sieraden maken, brood bakken, boltaart bakken, BBQ en
bloemstuk maken werden goed bezocht.

Tom wordt bedankt voor het verzorgen van de boekhouding.
Verslag van de Kascommissie
Marian Ditiecher en Peter de Lange hebben de boeken gecontroleerd van de PV,
waarvoor dank. Zij hebben verslag uitgebracht en de boeken zijn in orde
bevonden.
De Kascommissie adviseert de aanwezigen om het bestuur decharge te over de
door hun gevoerde boekhouding voor het verenigingsjaar 2017.
Iedereen stemt hiermee in. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend over de
door hun gevoerde boekhouding.
5.

Verkiezing kascommissie 2017
Peter de Lange Miranda de Dreu hebben zich beschikbaar gesteld als
kascommissielid. Jan van Capelle heeft zich beschikbaar gesteld als
reservekascommissielid. Ook Will wil zich graag beschikbaar stellen als
reservekascommissielid.

3

behoort bij

Dit wordt voorgedragen en met algemene instemming van de leden
aangenomen.
6.

Bestuurssamenstelling Personeelsvereniging EPZ
Aftredend en herkiesbaar zijn: Corina Grim-Griep en Tom Keij.
Zowel Corina als Tom hebben aangegeven graag herkozen te worden voor de
periode van 3 jaar. Met algehele instemming worden beiden herkozen als
bestuurslid.

7.

Activiteitenkalender
De activiteitenkalender mag altijd aangevuld worden. Suggesties zijn van harte
welkom. Uiteraard moet er wel altijd iemand beschikbaar zijn, die de activiteit
begeleidt.

8.

Begroting 2018
Tom Keij licht de begroting toe.
Tom wordt bedankt voor de inspanning en het verzorgen van het
begrotingsoverzicht. De hoofdsponsor EPZ wordt bedankt voor de subsidie.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10.

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