Verslag Algemene Ledenvergadering
Personeelsvereniging Gemeente Zoetermeer
Betreft:

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 7 februari
2019.

Aanwezig:

Bestuursleden: Natasja Mulders (voorzitter), Esther Heeres – van der Wal (penningmeester),
Raymond Dorstijn (secretaris), Jolanda Schouten – Verbeek, Jessica Zweers, Jennifer
Waterreus en Lisanne Vis.
Leden: Rob Hofschreuder, Jan Bakker en Anneke van Dijk.

Afmelding:

Robin Jordaans (PV-bestuurslid), Corrie Erinkveld, Jaap Schneider, Anne Posthumus,
Hanke Heine, Greet Bitter en Henk Morren.

1. Opening & vaststellen agenda:
Om 16.06 uur opent Natasja Mulders de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.
2. Mededelingen en ingezonden stukken:
Geen bijzonderheden m.b.t. de ingezonden stukken. Enkele leden hebben te kennen gegeven niet
aanwezig te kunnen zijn bij de Algemene Ledenvergadering (zie afmeldingen). Verder geen mededelingen.
3. Vaststelling verslag van de ALV van dinsdag 6 februari 2018:
Geen op- en/of aanmerkingen n.a.v. de tekst of inhoud van het verslag. Verslag is hierbij goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2018:
Raymond Dorstijn neemt het verslag door en geeft aan hoe
zaken zijn verlopen. Het lidmaatschap van de PV kost nog
steeds € 2,50 per maand. Aangezien de Meet & Greet met
nieuwe medewerkers niet meer plaatsvindt zal de PV gebruik
gaan maken van de infoschermen die boven de verschillende
koffiecorners hangen. Hier zou dan ongeveer één keer per
kwartaal enkele weken een bericht op kunnen worden
geplaatst. Ook zouden we bestuursleden zich voor kunnen
laten stellen of activiteiten kenbaar maken.
5. Exploitatierekening 2018:
Esther Heeres geeft een toelichting op de exploitatierekening 2018. Het aantal PV-leden is afgenomen t.w.
van 782 leden naar ongeveer 750 leden. Het aantal werknemers is wel toegenomen, maar dit komt
voornamelijk door veel inhuur die geen lid kunnen worden.
De exploitatierekening laat een overschot zien van € 607,35. Dat komt omdat enkele activiteiten
‘goedkoper’ zijn uitgevallen door minder deelnemers. Het voorstel van de penningmeester is om dit saldo
toe te voegen aan het vermogen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
6. Verslag van de verificatiecommissie:
Esther Heeres leest het verslag voor van de verificatiecommissie. De controle is dit jaar door Richard Weel
en Corrie Erinkveld – Eversen uitgevoerd en beide hebben de financiële stukken akkoord bevonden.
Bij de controle was Esther Heeres (penningmeester PV) ook aanwezig. De vragen die gesteld zijn door de
commissieleden zijn naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester. De penningmeester wordt
hierbij decharge verleend. De controle over het jaar 2019 zal plaatsvinden door Koos van Herk en Richard
Weel. De voorzitter bedankt de commissie en de penningmeester voor hun bijdrage.
7. Begroting 2019:
Esther Heeres neemt kort de begroting door. Het bestuur verwacht, ondanks de bezuinigingen dat de
subsidie van de gemeente Zoetermeer à € 20.838,25 gewoon aan de PV wordt overgemaakt. Na de ALV
zal de penningmeester wederom de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aanvragen.
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Voor de gezinsactiviteit naar de Winter Efteling wordt € 5.000 onttrokken uit het eigen vermogen. In de
begroting is de kerstattentie wederom gesteld op € 27,50 per persoon. Het bestuur wil ideeën ophalen bij
de leden voor enkele onderwerpen (o.a. kerstpakket, workshop). Dit zou d.m.v. een mini-enquête kunnen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar bijdrage. De begroting is hierbij goedgekeurd en
vastgesteld.
8. (Her)benoeming leden verificatiecommissie:
De verificatiecommissie bestaat uit Koos van Herk, Corrie Erinkveld-Eversen en Richard Weel.
Allen stellen zich herbenoembaar en worden hierbij (her)benoemd. De controle zal wisselend door 2 van de
3 leden plaatsvinden. De voorzitter bedankt de verificatiecommissie voor hun inzet en bijdrage.
9. (Her)benoeming bestuursleden:
Voor Natasja Mulders en Esther Heeres van der Wal lopen de ambtstermijnen (zie rooster) af. Beide zijn
aftredend, maar stellen zich herbenoembaar voor een nieuwe periode (2019-2022).
Robin Jordaans heeft de Gemeente Zoetermeer verlaten en treedt af. Rob Hofschreuder stelt zich
benoembaar en neemt haar plek in. Alle aanwezige leden gaan akkoord met de benoemingen en daarmee
worden deze bestuursleden (her)benoemd. Robin wordt bedankt voor haar periode als bestuurslid.
Er is een verzoek om aan te geven vanaf wanneer de bestuursleden al lid zijn van het bestuur.
De secretaris zal dit achterhalen en vermelden.
Toegevoegd:

Bestuurslid
Natasja Mulders
Esther Heeres - van der Wal
Raymond Dorstijn
Jolanda Schouten – Verbeek
Jessica Zweers
Lisanne Vis
Jennifer Waterreus
Rob Hofschreuder

Bestuurslid sinds:
2007
2006
2001
2015
2015
2017
2017
2019

Lidnummer:
1249
1510
908
2041
2029
2103
1569
358

10. Rondvraag:
Jan Bakker bedankt het bestuur voor alle activiteiten van afgelopen jaar. Richard sluit zich daarbij aan.
Ook de voorzitter, Natasja Mulders, bedankt alle bestuursleden, die zich ingezet hebben voor de PV zeker
gezien de drukte en de merkbare verhoogde werkdruk in de organisatie.
Er zijn verder geen opmerkingen c.q. vragen.
11. Sluiting:
Om 16.52 uur werd met dankzegging de vergadering gesloten.
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