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JAARVERSLAG 2021 Personeelsvereniging Gemeente Zoetermeer 

De vereniging is in 1970 opgericht met het doel in ontspannen sfeer de onderlinge band levendig te houden 
en te verstevigen. Normaal gesproken worden er maandelijks door het bestuur hiertoe activiteiten 
georganiseerd en naast de jaarlijks terugkerende activiteiten worden er ook nieuwe activiteiten 
georganiseerd. Er wordt dan naar gestreefd om een zo breed mogelijk programma neer te zetten.  
 
In het voorjaar 2020 brak de coronacrisis uit en ook in 2021 waren de nodige vergaande maatregelen door 
de overheid waardoor het organiseren nagenoeg onmogelijk werd. 
In navolging van de maatregelen tegen de verspreiding, lockdowns, de 1,5 meter afstand en de 
belemmeringen van door het gebruik van de QR-code was het bestuur van de PV gedwongen om zeer 
beperkt activiteiten te organiseren en volgde hiermee de richtlijnen van de Gemeente Zoetermeer. 
 
In het verenigingsjaar 2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 
Januari:  Geen activiteiten gepland. 
 
Februari: De Algemene ledenvergadering (ALV) – donderdag 6 februari 2020 om 16.00 uur. 

De ALV heeft donderdag 11 februari 2021 via MS-team plaatsgevonden en er waren 8 
bestuursleden en 4 leden digitaal aanwezig. 
De secretaris heeft het jaarverslag 2020 doorgenomen. Het bestuur heeft i.v.m. de corona-
maatregelen besloten om wederom een digitale kerstattentie te verstrekken.  
 

De penningmeester (Esther Heeres) geeft een toelichting op de exploitatierekening 2020 en 
heeft de begroting 2021 doorgenomen. Zij heeft n.a.v. opmerkingen vanuit de 
verificatiecommissie de begroting aangepast met € 8.000 (onttrekking EV). 
 

De verificatiecommissie heeft op 22 januari 2021 de controle uitgevoerd op de boekhouding 
van het jaar 2020 en de financiële stukken zijn goed bevonden. De controle is uitgevoerd 
door Corrie Erinkveld-Eversen en Koos van Herk. Bij de controle was Esther Heeres 
(penningmeester PV) ook aanwezig. De penningmeester is decharge verleend. De 
verificatiecommissie bestaat uit Koos van Herk, Corrie Erinkveld-Eversen en Richard Weel. 
Allen stellen zich herbenoembaar en zijn (her)benoemd. 
 

Van Jessica Zweers en Lisanne Vis liepen de ambtstermijnen af. Beide waren aftredend, 
maar stelden zich herbenoembaar voor een nieuwe periode (2021-2024). Beiden zijn 
herbenoemd. 
 

Maart:  Online bonbonworkshop - woensdag 24 maart en dinsdag 30 maart 2021 – Esther/Jessica 
De online workshop bonbons maken werd met de ingrediënten uit de toegestuurde 
BonbonBox thuis gedaan. Muriel van Kunst & Kook heeft de activiteit begeleid. 
Er waren 17 + 13 in totaal 30 inschrijvingen voor de workshop. 
 

Online Whisky proeverij - Donderdag 25 maart - Esther/Jolanda 
The Outscape … een virtual Scottish Whisky Tour vond Donderdag 25 maart plaats om 
20:00 uur. Het ging om een proeverij van 5 bijzondere whisky’s uit verschillende regio’s uit 
het vaderland van de Uisge beatha (Schots-Gaelisch voor whisky). Er waren 20 
inschrijvingen voor de workshop. 
 

April: Online bingo – woensdag 21 april – Jolanda/Rob 
Op woensdagavond 21 april is er een online bingo geweest in samenwerking met ZFM 
Zoetermeer. Deze bingo werd gedraaid door niemand minder dan Jan Iedema (wethouder 
P&O)! Er waren 69 inschrijvingen met in totaal 114 kaarten. Ook online was de bingo een 
groot succes. 
 

Mei:  Online escaperoom "The Secret Legacy" – donderdag 20 mei – Lisanne/Natasja 
Totaal waren er 30 inschrijvingen. Deze waren verdeeld in 8 teams. Het was een online-spel 
en duurde 2 uur. Was erg leuk om te doen en ongeveer de helft van de teams heeft weten te 
‘ontsnappen’. 
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Mei:  Online wijnproeverij – dinsdag 15 juni – Esther/Jessica 

Een online wijnproeverij … lekker thuis en toch samen met je collega’s. Op dinsdagavond 15 
juni om 19:30 uur vond er een echte online wijnproeverij plaats met 5 zomerse wijnen (4x wit 
én een prachtige rosé). Er waren 15 deelnemers. Er stond ook een bierproeverij gepland 
echter door te weinig deelnemers heeft deze gaan doorgang gevonden. 

 
Periode in/na de zomer (tot november):  In navolging van de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus heeft het bestuur van de PV besloten om deze maanden van verdere activiteiten af te zien en 
volgde daarmee de richtlijnen van de Gemeente Zoetermeer. 
 
November: PV Sinterklaasfeest – woensdag 17 november – Natasja/Esther/Jessica 

Het Sinterklaasfeest kon, met aanpassingen, toch plaatsvinden en wel op woensdagmiddag 
17 november in het sportcentrum de Driesprong aan de Van Stolberglaan 1 te Zoetermeer.  
Door de groep van 73 kinderen met 1 begeleider in 2 groepen te splitsen kon de 1,5 
gewaarborgd worden. Kinderen (en ouder) hebben het al zeer leuk en fijn ervaren dat het 
toch kon doorgaan in Coronatijd. 
 
PV Lustrumfeest (gepland op 26 november 2020 en daarna op 26-11-2021). 
De Personeelsvereniging Gemeente Zoetermeer bestond in het jaar 2020 in totaal 50 jaar. 
Het lustrumfeest zou plaatsvinden bij het Diner & Partyboerderij Het Wapen van Zoetermeer 
"In de drie Hooibargen" en stond gepland op vrijdag 20-11-2020. In het kerstpakket 2019 
zat ook een kaartje met een kerstgroet en SAVE THE DATE, 20-11-2020, Lustrumfeest PV 
Gemeente Zoetermeer 50 jaar. De nieuwe datum was gepland op vrijdag 26-11-2021. 
Helaas heeft het bestuur, door de coronacrisis, wederom moeten beslissen om het 
lustrumfeest van de PV niet door te laten gaan in 2021. In 2022 wordt gekeken naar de 
mogelijkheden. 
 

December:  PV Kerstattentie – 693 stuks. 
Er zijn totaal 693 digitale kerstattenties besteld bij Tintelingen (Sligro). Vanaf maandag 6 
december (na Sinterklaas) ebben alle leden de kaart thuisgestuurd gekregen en kon men 
een eigen kerstattentie bestellen. Leden kregen de mogelijkheid om hun kerstattentie t/m 31 
januari 2022 te bestellen.  
Uiteindelijk hebben 24 leden geen bestelling gedaan. Het bedrag (ongeveer € 600) is/wordt 
geschonken aan de Hospice Zoetermeer (net als vorig jaar). 
 

Algemeen: 
Naast de kerstattentie en het voordelig deelnemen aan activiteiten levert het lidmaatschap nog de 
volgende voordelen op: 
➢ Op vertoon van de lidmaatschapspas kan bij diverse bedrijven met korting gekocht worden. 

Bedrijven die korting geven staan op de kortingspaslijst. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
➢ Bij het deelnemen aan bepaalde sportactiviteiten verleent de personeelsvereniging een subsidie 

per deelnemend PV-lid. 
➢ Maandelijks biedt de Personeelsvoordeelwinkel de leden van PV exclusieve kortingen op 

producten van bekende merken. Link: www.personeelsvoordeelwinkel.nl, gebruikersnaam: 
pvzoet en wachtwoord: voordeel. 

 
De personeelsvereniging beschikt over een eigen internetpagina op de gemeentelijke pagina  
www.pvzoetermeer.nl. Deze is intern en extern te benaderen. Ook staat er een link op het intranet 
ENZO om de PV-site te benaderen en worden de berichten vanuit de PV ook op ENZO geplaatst. 
Gepensioneerden die niet over een PC beschikken krijgen de activiteiten thuisgestuurd via de post. 
De PV-site bevat allerlei informatie over het reilen en zeilen van de personeelsvereniging. Ook zijn 
de recente acties, aanbiedingen, kortingsbonnen en de kortingspaslijst te bekijken. 

 

Jaarlijks worden de leden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. In deze 
vergadering worden de exploitatierekening, begroting en de gang van zaken van de vereniging 
besproken en kunnen leden hun stem laten horen. 

http://www.personeelsvoordeelwinkel.nl/
http://www.pvzoetermeer.nl/
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Het bestuur probeert elk jaar weer leuke activiteiten te organiseren, zaken te verbeteren en gehoor 
te geven aan wensen en verzoeken van leden. De contributie voor 2021 bedroeg € 2,50 p/m (€ 30 
p/j) voor salarisleden en de helft t.w. € 15 p/j voor gepensioneerde leden. 

 
In het verenigingsjaar 2021 werd het bestuur gevormd door: 
1. Natasja Mulders, voorzitter (Stedelijke Ontwikkeling) 
2. Esther Heeres - van der Wal, vicevoorzitter/penningmeester (Financiën en Control)  
3. Raymond Dorstijn, secretaris (Stadsbeheer) 
4. Jennifer Waterreus (I&A, Informatiebeheer) 
5. Jessica Zweers (GIP, Publieksplein) 
6. Jolanda Schouten - Verbeek (Vastgoedbedrijf, Servicedesk) 
7. Lisanne Vis (De Binnenbaan) 
8. Rob Hofschreuder (VVH, Marktmeester) 


