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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum  :  14 maart 2018 
Locatie : Proathoes, Dennenweg 9 te Assen. 
Aanvang : 19.30 uur 
Aanwezig :  Bestuur: Wil Middeljans, Hedwig Seidel, Thea Torensma,  
   Unni de Jong, Arie Koopen, Nelie Schouten,  
   Inge de Priester 
   leden: zie presentielijst 
Afwezig :   
Voorzitter : Nelie Schouten 
Notulist :  Hedwig Seidel 
Kenmerk :  ALV2018 
 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 22 maart 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Pagina 2: In de vorige ALV is de opmerking gemaakt om ook activiteiten voor mensen 
slecht ter been te organiseren. Het bestuur geeft aan dat hierin wordt voorzien dit jaar.  
 
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. 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
De penningmeester benoemt 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.  
 
Oproep wordt gedaan om zoveel mogelijk emailadressen door te geven zodat de 
nieuwsbrief digitaal verstuurd kan worden. De werkende leden geven aan dat zij de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen. Het bestuur kijkt hier nog naar.  
 
 
6. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestond uit Jan Oldenkamp en Feddrik Ytsma.  
De heer Oldenkamp heeft zich afgemeld.  
 
- Mondeling verslag van de kascommissie. 
De kascommissie heeft alles doorgenomen en geen bijzonderheden gevonden.  
 
- Vaststelling van de jaarstukken 2017 
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De jaarstukken 2017 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 met betrekking tot financieel resultaat 2017 
Het tekort van 2017 zal ten laste vallen van het eigen vermogen.  
De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
8. Benoeming nieuwe kascommissieleden 
Jan Oldenkamp wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuwe kascommissieleden zijn: Feddrik 
Ytsma en Ronnie Meijer. Als reserve meldt zich aan Egbert Meilof.  
 
9. Programma PAGO 2018 
-Voorstel activiteit directie 
Eenmaal per jaar spreekt het bestuur met de directie. De directie heeft ingebracht om een 
keer een uitje te organiseren in de trant van de Zonnebloem waarbij leden met mensen die 
zorg nodig hebben bijvoorbeeld een dagje naar de dierentuin gaan.  
 
Ook wordt gesproken over NL doet, hiervoor moet je een netwerk hebben en interesse 
peilen onder leden.  
 
De vraag is in hoeverre zoiets bij de PV neer te leggen. De vergadering vindt het niet een 
onderwerp vanuit het perspectief van de personeelsvereniging.  
Het lijkt goed om het vanuit de directie te organiseren. Men kan zelf zich melden.  
 
Het programma wordt mondeling doorgenomen zowel de reeds georganiseerde activiteiten 
als de komende activiteiten.  
 
Een van de aanwezigen merkt op dat ze Disneyland liever als activiteit in het najaar gezien 
hadden in verband met vakantie.  
Op 13 juni staat een dagtocht gepland. Dit zal bestaan uit een boottocht in Workum en een 
bezoek aan het Jopie Huisman museum. Deze dagtocht is ook geschikt voor mensen die 
slecht ter been zijn.  
 
Sinterklaas viel afgelopen jaar qua aantal aanmeldingen tegen. Het bestuur heeft besloten 
dat aankomend jaar ook de mogelijkheid geboden wordt aan opa’s en oma’s die lid zijn om 
met hun kleinkinderen te komen.  
 
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de Elper Revue werd gemist dit jaar. Het 
bestuur geeft aan dat in plaats hiervan dit jaar de dagtocht in juni plaats. Het bestuur neemt 
deze activiteit mee naar het volgend jaar.  
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om volgend jaar weer 3 dagen te gaan skiën 
ondanks dat dit jaar de animo minder was.  
Als advies krijgt het bestuur mee om via een voorinschrijving te peilen hoeveel interesse er 
is. En qua datum te kijken naar een moment die niet zo dicht op de voorjaarsvakantie zit. 
Bijvoorbeeld eind januari. Het bestuur neemt dit mee.  
 
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het eten op de terugweg na de kerstreis niet 
is bevallen. Dit deed afbreuk aan de leuke trip. Er wordt gesuggereerd om langer in 
Hamburg te blijven en het eten over te slaan. Dit geldt ook voor andere activiteiten.  
 
10. Vaststelling contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.  
Vanuit de vergadering komt de vraag hoe lang de contributie al op dit bedrag staat. Dat is 
al 20 jaar. Voorlopig, gezien het eigen vermogen, gaat de vergadering akkoord met het niet 
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verhogen.  
 
11. Vaststelling begroting 2018 
Vaststelling van de begroting voor het lopend jaar. De begroting 2018 wordt door de ALV 
vastgesteld.  
 
12. Bestuursverkiezing 
Afgetreden: Dela Nijenhuis en Björn Stroetenga. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Nelie Schouten 
Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Seidel en Wil Middeljans 
De vergadering gaat akkoord met herkiesbaar.  
Nieuwe kandidaten: Patricia Weiland en Patrick Petzinger. 
De vergadering gaat akkoord.  
 
Het bestuur draagt Patricia Weiland voor als nieuwe voorzitter. 
De vergadering gaat akkoord.  
 
13. Beleidsvraagstukken 
Vorig jaar in de ALV is al gesproken over wie lid kan zijn van de PV.  
Hiertoe is de ALV akkoord gegaan met een statutenwijziging om gedetacheerde 
medewerkers (van bijvoorbeeld Jens en Certe) ook lid te laten zijn. Op dit moment wordt dit 
in de statuten verwerkt door de notaris.  
 
Het bestuur heeft een vraag ontvangen of vrijwilliger ook lid mogen worden. Deze worden 
dan ook in een bijzondere positie geplaatst qua stemrecht. Het bestuur zal toetsen of 
vrijwilliger lid kan worden. Criteria hiervoor zijn nog niet bekend. 
 
Deze vraag wordt voorgelegd aan de vergadering.  
Er zijn vrijwilligers die op een secretariaat werken met collega’s die wel lid zijn. Het zou dan 
leuk zijn dat deze vrijwilligers ook lid kunnen worden.  
Een nadeel is dat de run op kaartjes omhoog gaat. Dus minder kans voor leden op 
plaatsing voor evenementen.  
Daarnaast zijn enkele aanwezigen van mening dat de PV niet verantwoordelijk is om uitjes 
voor vrijwilligers te organiseren.  
 
De ALV gaat over tot stemming voor het toelaten van vrijwilligers waarbij de toelating door 
het bestuur wordt getoetst.  
Het voorstel gaat niet door wegens te weinig stemmen.  
 
14. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
15. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 


