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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum  :  16 maart 2016 
Aanwezig :  Bestuur: Erik Westerhof, Wil Middeljans, Hedwig Seidel,  
   Thea Torensma, Unni de Jong, Dela Nijenhuis, Arie Koopen,  
   Anja Blaauw 
   leden: zie presentielijst 
Afwezig :   
Voorzitter : Nelie Schouten 
Notulist :  Hedwig Seidel 
Kenmerk :  ALV2016 
 

 
1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 1 april 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen stukken of mededelingen die worden besproken.  
 
4. Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd met toevoeging van de activiteit 
skiën na de Vrienden van Amstel. De gewijzigde versie wordt op de website gepubliceerd.  
Met betrekking tot terugloop in ledenaantal, vraagt Jan Oldenkamp of het bestuur 
afscheidsrecepties  en recepties van jubilarissen bezoekt. Van deze laatste is een 
medewerker geweest die aan heeft gegeven de PV te hebben gemist op zijn receptie. Het 
bestuur geeft aan niet op de hoogte te zijn van jubilarissen die recepties geven en dus daar 
ook niet naar toe gaan. De tijden zijn zo veranderd dat het ook niet gangbaar is.  
Medewerkers die met pensioen gaan worden doorgegeven aan het bestuur, zij ontvangen 
een brief van de PV waarin staat dat zij lid kunnen blijven. Verder besteedt het bestuur hier 
aandacht aan in de nieuwsbrief en op de website.   
 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
De voorzitter benoemd dat de financiële stukken na de vergadering weer ingeleverd dienen 
te worden.  
 
De penningmeester neemt de stukken door ter vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen.  
 
6. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestond uit Pia Hummel en Marianne Kregel.  
- Mondeling verslag van de kascommissie 
De kascommissie complimenteert de penningmeester met de hoeveelheid werk die zij 
verzet heeft. De cijfers zagen er goed uit.  
 
- Vaststelling van de jaarstukken 2015 
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De jaarstukken 2015 worden vastgesteld.  
 
- Decharge van het bestuur voor haar beleid en de financiën van het afgelopen jaar 
De ALV verleent decharge aan het bestuur. 
 
7. Voorstel van het bestuur wat te doen met geld dat over is van 2015 
Het bestuur stelt voor het geld toe te voegen aan het jubileumfeest in oktober. De ALV gaat 
hiermee akkoord.  
 
8. Benoeming nieuwe kascommissieleden 
Pia Hummel wordt bedankt voor haar inzet. Nieuwe kascommissieleden zijn: Marianne 
Kregel en Jan Oldenkamp. Als reserve meldt Feddrik Ytsma zich aan.  
 
9. Programma PAGO 2016 
Het programma is uitgedeeld en wordt besproken.  
Vanuit de vergadering komt het verzoek om te kijken of skiën volgend jaar weer in het 
programma terug kan komen.  
Daarnaast wordt aangegeven dat zeilen ook als leuke activiteit wordt gezien. Er wordt 
gevraagd of een bezoek aan de Vrienden van Amstel weer georganiseerd gaat worden. Er 
wordt gekeken om dit in 2018 te organiseren.    
Het bestuur neemt deze activiteiten mee voor 2017.  
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat er wordt gedaan als er teveel aanmeldingen zijn. 
Het bestuur geeft aan dat er dan wordt geloot.   
 
Kerstklaverjassen wordt als optie aangedragen voor een activiteit. Jan Oldenkamp geeft 
aan dat de OBO dit graag wil organiseren. Het bestuur geeft aan dat de OBO dit uit eigen 
middelen kan bekostigen. De klaverjasclub krijgt geen subsidie. Voorheen kregen zij geld 
van de directie. Dit gebeurt niet meer. Er wordt gevraagd om 500 euro van het bestuur voor 
de organisatie van dit toernooi.  
De voorzitter licht toe dat de PV subverenigingen heeft die gesubsidieerd worden. Het ligt 
op de weg van de subverenigingen zelf om dit te organiseren.  
 
Pia Hummel vraagt, omdat deze vraag vaak terug komt tijdens de ALV, voor wie dit 
georganiseerd moet worden. Voor club van Assen en Beilen en eventuele aanhang.  
Omdat de club in Assen aangeeft geen interesse heeft in een kerstklaverjastoernooi wordt 
het voorstel ter vergadering ingetrokken.  
 
Opvallend is dat in Meppel weinig flyers hangen van activiteiten van de PV. Marianne Kregel 
geeft aan dit wel te willen verzorgen in Meppel.  
 
Activiteiten van de PV worden naast het flyeren ook via de website en facebook 
gepubliceerd.  
 
10. Vaststelling contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
11. Vaststelling begroting 2016 
De penningmeester licht de begroting toe. Naar aanleiding hiervan zijn er geen vragen.  
De begroting 2016 wordt door de ALV vastgesteld.  
 
12. Bestuursverkiezing 
Tina Kemper is tussentijds afgetreden in verband met het aanvaarden van een andere 
functie.  
 
Erik Westerhof treedt af en wordt ter vergadering bedankt voor zijn inzet.  
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Aftredend en herkiesbaar: Thea Torensma 
De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van dit bestuurslid.  
 
De volgende leden stellen zich kandidaat voor een bestuursfunctie:  
Jaron Koopen en Inge de Priester.  
De vergadering gaat akkoord met benoeming van deze personen.   
 
13. Beleidsvraagstukken 
Terugkoppeling pensionada’s automatisch lid laten blijven 
De ledenadministratie ontvangt lijsten waarop medewerkers staan die met pensioen gaan. 
Deze mensen krijgen een brief vanuit de ledenadministratie met het verzoek als ze lid willen 
blijven dat ze dit aan moeten geven. De PV krijgt bij vervroegd uittreden geen bericht, die 
mensen kunnen niet benaderd worden. Het wordt wel benoemd op de website en in de 
nieuwsbrief. Dus medewerkers kunnen hiervan op de hoogte zijn.  
 
Voorstel vanuit het bestuur wordt gedaan om een stukje in de nieuwsbrief te laten schrijven 
door oud leden zodat het meer gaat leven. Pia Hummel en Ronnie Meijer zullen hiervoor 
zorgen. Dit stukje kan dan ook gepubliceerd worden op de website.  
 
Lidmaatschap gedetacheerden 
Er zijn medewerkers van bijv. Jens die gedetacheerd zijn en bij GGZ op het terrein werken.  
Er is vorig jaar gesproken over dit onderwerp in de ALV.  
Het bestuur heeft dit onderling ook besproken en is er niet echt uit gekomen.  
Mochten er dringende vragen komen zal dit per individu worden bekeken.  
 
14. Rondvraag 
. Reservering voor 25 jarig jubileum van de Oldtimers wordt gedaan door de 
penningmeester. In januari 2017.  
. Het bestuur krijgt het aanbod van het museum van GGZ Drenthe om deze open te stellen 
voor leden. Normaal is het museum eerste woensdag van de maand geopend. Het bestuur 
neemt dit idee mee.  
. Er wordt nog teruggekomen op het skiën. Er wordt gevraagd om te kijken of het mogelijk is 
het skiën langer te doen dan de twee dagen. Eventueel zou de mogelijkheid geboden 
kunnen worden om te kiezen tussen bijvoorbeeld twee of vier dagen.  
Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre het zeker is dat het skiën in 2017 georganiseerd 
wordt. Dit wordt door het bestuur toegezegd. Het is nog niet bekend in welke maand.  
. Er wordt gevraagd of het bestuur al wat heeft gedaan met ideeën voor uitjes vanuit 
subverenigingen. Voor 2016 staat de planning al vast. De Elper revue staat ingepland voor 
2017. De overige ideeën worden nog besproken in het bestuur.   
Benoemd wordt dat alleen vanuit de Oldtimers een lijst is ontvangen.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
 


