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:
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:
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:
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:

zie presentielijst
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:

--
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:

zie presentielijst en afwezigen

punt
1.

besproken/afspraken
Opening/mededelingen
Opening
De voorzitter Ben Dijkstra opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
Ben bedankt de bestuursleden en de 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 Algemene Ledenvergadering 2016
Tekstueel
Het verslag van 15 maart 2016 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van
Geen opmerkingen.
Actiepunten verslag
Blz. 4, agendapunt 9, rondvraag.
e
1 : Het ledenaantal van de roeiclub is momenteel op orde waardoor niet speciaal op
derden gericht wordt.
e
2 : Inmiddels is de Nisse-hut onherstelbaar beschadigd vanwege enkele stormen. Bert
van Daatselaar gaat op zoek naar een alternatief voor volgende winter.
e
3 : Een eventuele vitrine voor de prijzen van het roeiteam moet door dit team zelf
geregeld worden.
e
4 : VCA en werken op de CCB aan de boot is geregeld met PM-CO.
e
5 : Ter info aan het roeiteam.
e
6 : Bowlen gaat eventueel van 3 naar 2 teams. Dit kan bij de budgetronde in Mei
worden meegenomen.
e
7 : Er is geen aanvraag geweest voor een zwemclub.

actie

behoort bij

Terugblik 2016

3.

Bij het terugblikken over het afgelopen jaar geeft Ben een samenvatting weer van de
deelname aan diverse activiteiten in het afgelopen jaar.
Vermeldenswaardig:
• Er zijn weer veel activiteiten georganiseerd met dito deelname.
• Enkele activiteiten zijn niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling. Denk
aan de outdoor activiteit en de dinnershow.
• Enkele activiteiten zijn matig bezocht waaronder het bezoek aan de Efteling
(ooit reden we er met 4 volle bussen naar toe) en de visreis.
• En weer waren de PV-toppers als Kerstbingo en de Sinterklaas viering heel
goed bezocht.
Gediscussieerd wordt of een soms onverwachte daling van deelname te verklaren is
door een andere leeftijdsopbouw van de leden. De afgelopen jaren is er wel een “EPZgeboortegolf” geweest die binnen enkele jaren vast weer een nieuwe verschuiving in
belangstelling gaat laten zien.
Financieel verslag 2016/Verslag kascommissie

4.

Financieel verslag 2016
Tom Keij heeft een exploitatieoverzicht gemaakt en licht dit en de financiële overzichten
toe.
Wederom is er een goed financieel jaar gedraaid wat zich heeft vertaald in een positief
resultaat. Het is echter nog steeds niet de bedoeling teveel reserve op te bouwen.
Heroverweging van subsidie bedragen per activiteit per deelnemer zal plaats vinden.
Tom wordt bedankt voor het verzorgen van de boekhouding.
Verslag van de Kascommissie
Jan van Cappelle en Ruud Romijn 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 verlenen voor
de kas van 2016.
Iedereen stemt hiermee in. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend over de door
hun gevoerde boekhouding.
Verkiezing kascommissie 2017

5.

Peter de Lange en Marian Ditiecher hebben zich beschikbaar gesteld als
kascommissielid. Jan van Cappelle heeft zich beschikbaar gesteld als
reservekascommissielid.
Dit wordt voorgedragen en met algemene instemming van de leden aangenomen.
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behoort bij

Bestuurssamenstelling Personeelsvereniging EPZ

6.

Aftredend zijn:
Will Goudt wegens pensionering.
Will wordt uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de PV en onder algemene goedkeur
van de leden tot erelid benoemd van de PV-EPZ.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Jolanda Cappaert
Ferdinand Hengst
Ben Dijkstra
Alle drie worden zij met algehele instemming herkozen als bestuurslid.
Nieuw:
Jessica van Winsen heeft een jaar “stage gelopen” en wil graag het bestuur gaan
versterken.
Jessica wordt met algehele instemming gekozen tot bestuurslid.
Activiteitenkalender

7.

De activiteitenkalender wordt doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering.
De jaarlijkse bingo gaat kijken of zij, net als de Sinterklaas viering, terecht kunnen in de
Geveltjes.
Begroting 2017
Tom Keij licht de begroting toe.

8.

En weer is het onze inmiddels ervaren penningmeester gelukt het beschikbare budget
en de geplande activiteiten tot een goed programma samen te brengen.
Nieuw is dat het karten en de bowling hun budgetten reeds in Mei met Tom overleggen.
Dit tot tevredenheid van een ieder.
Tom wordt bedankt voor de inspanning en het overzicht.
Hoofdsponsor EPZ wordt bedankt voor de subsidie.
Rondvraag

9.

Jan van Boxtel namens de bowling:
- Vraag of de PV een etentje met de drie bowlingteams kan sponsoren bovenop het
jaarlijkse budget.
Antwoord Voorzitter:
Het beschikbaar gestelde jaarbudget is met name om de sport kosten te financieren en
niet etentjes o.i.d.
Tevens wordt hiervoor door de PV geen extra budget beschikbaar gesteld.
Sluiting

10.

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