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Vreemde tijden 
Van de voorzitter: 
 

Dat kun je wel stellen als je terugkijkt naar het 
afgelopen jaar. Tja, terugkijken , want we zitten 
alweer in 2021. Daar waar we 2019 gingen 
afsluiten met een fantastisch feest, hebben we 
2020 somber en eenzaam afgesloten.  
 
Door Covid-19 hebben we veel activiteiten 
moeten annuleren. Bij de workshop Dikke 
Dames schilderen in maart heeft er maar 1 
avond plaats mogen vinden, daarna waren er 
geen mogelijkheden meer om de activiteiten 
door te laten gaan. Op het moment dat we een 
sprankje hoop kregen, werd het met de nieuwe 
maatregelen al gauw weer anders. Om jullie een 
hart onder de riem te steken, hebben we 
heerlijke truffels laten bezorgen. We hopen dat 
deze jullie hebben gesmaakt! Ook hebben we de 
eindejaarsknaller uitgezet. Hiervoor kon je je 
inschrijven tot 1 januari 2021 en hebben we 
maar liefst 450 aanmeldingen ontvangen. We 
zijn nog druk bezig deze aanmeldingen te 
verwerken. Mochten er weer activiteiten gaan 
plaatsvinden, zetten wij dit op de website. Houd 
deze dus in de gaten! 
 
We moeten het met z’n allen doen en het beste 
ervan hopen. Het werk gaat gewoon door, maar 
we moeten de leuke dingen gaan missen. Zullen 
we elkaar beloven dat wanneer deze nare tijd 
achter ons ligt, we dubbel en dwars gaan 
genieten van de leuke dingen, met elkaar?  
 

Interesse? 
 
Heeft u ook interesse in een functie bij de PV Pago? Lijkt het u leuk om mee te helpen aan 
activiteiten? Interesse om het bestuur te ondersteunen, mee te denken met de PV, 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Heeft u een goed idee? U kunt altijd, zonder 
verplichtingen contact opnemen met het bestuur. Stuur ons een mailtje: info@pvpago.nl 
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Bestuurszaken  
Algemene ledenvergadering: 

Zoals gebruikelijk hebben wij voor 2020 keurig onze Algemene Ledenvergadering gepland. We willen 

verantwoording afleggen en jullie bijpraten over het reilen en zeilen van onze prachtige vereniging. 

Helaas…..de coronamaatregelen treffen ons allemaal, persoonlijk, maar ook op het werkgebied en 

niet alleen zakelijk maar ook op privé-gebied. Geen activiteiten, geen samenkomst, dus ook geen 

ALV. Leggen wij ons daar gewoon bij neer? Absoluut niet.  

 

Nu wij weten dat wij voorlopig nog steeds moeten houden aan de anderhalve meter cultuur, 

maximaal aantal mensen bij elkaar en noem de regels maar op zijn wij gaan speuren naar andere 

mogelijkheden. 

 

Optie 1, fysiek met een aantal leden: 

Maximaal aantal leden aanwezig bij een vergadering. De huidige toegestane aantal mensen die 

mogen samenkomen is dusdanig laag dat we niet meer dan alleen het bestuur mogen samenkomen 

in de ruimtes die ter beschikking staan. Dit is niet wenselijk, evenmin is het wenselijk slechts een 

gedeelte van de leden ten koste van bestuursleden toegang te verschaffen tot de vergadering en 

hier een loting te gaan toepassen. Dit is dus geen optie. 

 

Optie 2,  de nieuwsbrief 

Dit is een wettelijk niet steekhoudende manier een ledenvergadering te gaan houden. Alle wettige 

basis mist in deze optie. Uiteraard hebben we deze, meest logische en voor de hand liggende optie. 

Maar als we iets kiezen, moet dit ook rechtsgeldig zijn, zeker omdat op de agenda punten staan die 

de toekomst van onze vereniging aangaan, de begroting en nieuwe bestuursleden. Dit is dus geen 

optie. 

 

Optie 3, digitaal 

Niet ons meest geliefde keuze, maar op dit moment onze enige optie. Digitaal vergaderen. De 

meesten van ons zijn inmiddels experts op dit gebied. Helaas is deze optie niet voor iedereen voor 

de hand liggend of wenselijk. We willen iedereen de kans geven deel te nemen aan een vergadering, 

ook de digibeten onder ons. Willen we het op deze manier doen, dan moeten we aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het bestuur, in ieder geval de voorzitter, in vergadering 

bijeen zijn. Hier zouden we, met kunst en vliegwerk aan kunnen voldoen. Mits we keuzes maken wie 

van het bestuur bijeen zijn om de maxima niet te overschrijden. Ten tweede, en dat is één van de 

probleempunten, moeten we de digitale deelnemers met stemrecht kunnen identificeren. Dat punt 

kan problemen opleveren. Daarnaast moeten de deelnemers digitaal het woord kunnen voeren. 

Iedere deelnemer moet dus beschikken over adequate hardware en software om ook daadwerkelijk 

deel te kunnen nemen aan de discussies. En dan, het punt waar alles mee valt en staat, de statuten. 

In onze statuten moet zijn opgenomen dat en hoe digitaal wordt vergaderd, juist dat punt is onze 

grootste struikelblok. Ondanks de recente aanpassingen is dit punt niet mee genomen. Met de 

huidige kennis hadden we dat uiteraard wel gedaan en zullen dit ook zo snel alsnog oppakken.  
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Hoe nu verder? 
Gezien de opties en de daarmee samenhangende regels zijn wij nu niet in staat te voldoen aan de 
eis een ALV te houden. Hebben we nu een probleem op het gebied van de uitvoeringstaken? Nee, 
de huidige regelgeving geeft ons bestuur legitimiteit in haar uitvoeringstaken. Wat houdt dat in? Wij 
mogen doorgaan met ons huidig beleid, zolang we de ALV 2020 nog niet hebben gehouden. Hieraan 
zijn natuurlijk voorwaarden verbonden. Kort zijn deze: zodra het mogelijk is moeten we de ALV gaan 
houden. Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor 
besluitvorming door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit. Bestuursvergaderingen en stemmen 
door bestuursleden gebeuren digitaal. Indien statuten anders voorschrijven gebeurt dit met een 
beroep op artikel 2.8 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid). Kortom, we gaan geen nieuwe zaken 
invoeren en mogen geen nieuwe bestuursleden installeren. Bestuursleden waarvan termijn afloopt 
blijven aan tot eerstvolgende ALV. De huidige leden hebben hun termijn er nog niet opzitten en 
mogen dus nog aanblijven, waardoor de laatste regel niet wordt geactiveerd. 
 
 

Akkoord Bestuurswijzigingen 

 
Doordat afgelopen jaar de ALV niet kon doorgaan willen wij via deze 
nieuwsbrief uw akkoord voor de volgende bestuurswijzigingen. Mochten 
we voor 15 februari 2021 geen reactie hebben ontvangen op 
info@pvpago.nl  gaan we er vanuit dat de wijzigingen doorgevoerd 
kunnen worden.  

- Arie Koopen en Inge de Priester hebben zich afgelopen jaar niet 

meer verkiesbaar gesteld.  

- Ineke van Dijk stelt zich verkiesbaar  

- Hedwig Seidel heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te 

stellen vanaf 2021, ze heeft een andere uitdaging op 

vrijwilligersgebied aangenomen. 

Bovenstaande houdt in dat we een vacature hebben, dus mocht je 
interesse hebben om leuke dingen te organiseren in een leuk team, 
meld je dan aan via info@pvpago.nl of zoek voor meer informatie 
contact met een van de bestuursleden.  
We hopen dat jullie als leden akkoord gaan met deze wisselingen in het 
bestuur, mocht er onverhoopt toch bezwaren zijn ontvangen wij die 
graag voor 15 februari 2021! Wij zullen deze dan in het bestuur 
bespreken en jullie informeren.  

 
 
 

 

 

Even voorstellen…… 

 

         

 
 
Hallo ik ben Ineke van Dijk, 29 jaar werkzaam als 
verpleegkundige bij Icare. Ik draai sinds een tijdje mee in 
het bestuur als aspirant lid.  
Ik vind het erg leuk om leuke activiteiten te organiseren 
voor alle leden. 
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Activiteiten 2020…… 

Helaas zijn veel van onze activiteiten niet doorgegaan. We betreuren het dat het niet mogelijk is 
geweest deze door te laten gaan. Uiteraard willen wij u wel op de hoogte houden van de stand 
van zaken,  hieronder een overzicht:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maart  Dikke Dames 
Van deze activiteit is 1 avond doorgegaan. We hopen deze volgend 
jaar weer aan te kunnen bieden.  

April  Koken met Altinus 
Deze activiteit kon niet doorgaan, maar gaat zeker nog een keer 
voorbij komen. 
  James Bond 
We hadden het idee om met de collega’s naar de nieuwe James 
Bond film te gaan, echter zoals bekend wordt de première hiervan 
steeds weer uitgesteld.  Hij blijft nog op ons lijstje staan.  

Mei  Libelle Zomerweek 
Deze activiteit kon niet doorgaan, maar gaat zeker nog een keer 
voorbij komen.  

Juni  Pauperparadijs 
De voorstelling is verplaatst naar 10 juni 2021. De deelnemers zijn 
hierover geïnformeerd en hebben de mogelijkheid gehad om hun 
kaarten terug te geven.  

September Zeilen en dagtocht  
Deze activiteiten zijn nooit aangeboden maar nemen we weer mee 
zodra het  weer kan. 

Oktober Reis naar Praag 
Ook dit reisje blijft op onze verlanglijst staan om uit te voeren.  

November Kensington 
Het concert is verplaatst naar volgend jaar. De deelnemers zijn 
Hierover geïnformeerd.  
 Sinterklaas 
We hebben nog gekeken of er nog alternatieven mogelijk waren om  
dit feest door te laten gaan, echter gezien de laatste berichten 
besloten om dit feest voor dit jaar over te slaan. 

December Kerstmarkt en bier/wijn/whiskey proeverij 
Deze activiteiten zijn nooit aangeboden maar nemen 
we weer mee zodra het weer kan. 

 

Truffel actie: 

Het restant van deze truffels hebben we geschonken aan de “Ladies Circle” 
Assen. Deze organisatie werkt samen met o.a. de voedselbank, 
samenwerkende kerken en stichting Budgetsupport  om mensen in Assen, die 
zich niet de cadeautjes en gezelligheid rondom de feestdagen kunnen 
permitteren, toch een fijne kerst te bezorgen door middel van een 
kerstpakket.   
 

 

 

 


