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Aan : Bestuur en aanwezigen. 
Van : E. Wellinga 

Onderwerp : Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 13 Februari 2017 

Aanwezig :.   GJ.Kuiper, M Welkamp, B.Kamphuis, R.Ransing, H. Steunenberg, M.Hagenstein, 
K. Ensink, R.Voigt en E. Wellinga. 

  

1. Opening/mededelingen voorzitter: 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 De activiteiten in 2016 zijn allemaal succesvol verlopen, dank daarvoor aan de betrokken 
bestuursleden. Het bestuur is inmiddels uitgebreid met 2 nieuwe leden, de heer Eddy Husers 
in de rol van penningmeester en de heer Eelco Wellinga als secretaris en vice voorzitter. 

       Voor het komende jaar allen weer veel succes met het organiseren van de activiteiten en een  
       goede samenwerking gewenst.   
            
2. Behandeling ingekomen stukken / vragen: 

Er zijn geen ingekomen stukken die behandeld moeten worden. 

3. Notulen jaarvergadering februari 2016:  
 De notulen zijn doorgenomen en akkoord bevonden. 
     
    
4. Overzicht activiteiten 2016 

1x Winterdropping 
2x Jaarfeest 
2x Bloemschikken 
1x Biljart toernooi. 
3x Karten 
1x Kinderdagtocht 
1x Sinterklaasfeest 
1x Bestuur uitje 
Biljarttoernooi georganiseerd door de Biljartclub (B. Kamphuis)  

5. Financieel verslag: 
 De aanwezigen ontvangen een kopie van het financiële overzicht budgetverschillen/inkomsten 

over 2016,  begroting 2017. De overzichten worden doorgenomen en toegelicht door de pen-
ningmeester Ronnie Voigt / Eddy Husers.  

 De heer Steunenberg vraagt waarom de rekening van Euro Entertainment op voorhand be-
taald wordt. Is hier sprake van een krediet? Volgens de heer Voigt is dit gebruikelijk in de en-
tertainmentwereld, maar dit wordt uitgezocht! Tevens nog een aantal tips van de heer Steu-
nenberg. Het zou verstandig zijn om contracten en/of rekeningen intern te laten controleren op 
juistheid en voorwaarden. Waarom staat er zo’n hoog saldo op de rekening? Het zou wijs zijn 
dit de komende jaren af te bouwen met 10%/jaar of reserveren voor het 70-jarig bestaan van 
de PV! V.w.b. de bestuur verdeling en de zittingstermijn is een controle van de statuten nood-
zakelijk. Volgens de heer Kuiper is dit volledig volgens de geldende statuten! 
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 De heer Steunenberg vraagt of het gezien het belang van een professioneel bestuur, verstan-
dig zou zijn de mogelijkheid te bekijken voor het volgen van trainingen van bestuursleden. Het 
bestuur zal deze tip overwegen en daar waar de behoefte ligt dit te beoordelen. 

 Afsluitend merkt de heer Steunenberg op dat de statuten van de PV publiekelijk gemaakt 
moeten worden voor leden. Dit kan via Intranet! 

    
6. Verslag kascontrolecommissie: 
 De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren M. Hagestein en K. Ensink verlenen de 

penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid en de vastlegging daarvan in 
de financiële stukken over het boekjaar 2016. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt 
afgegeven. 

   
 Vaststellen kascontrolecommissie boekjaar 2017: 
 De heren , H Steunenberg en H. Busschers. 

7. Activiteiten 2017: 
 Onderstaande activiteiten zijn vastgesteld op genoemde data. 

8 Bestuursverkiezing: 
De heren Kuiper en Welkamp staan op een verkiesbare plaats en zijn beiden beschikbaar 
voor een nieuwe termijn. De heer Scharenborg is aan zijn laatste termijn bezig en zal dit jaar 
afscheid nemen als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten, de heren Kuiper en Welkamp 
zijn opnieuw gekozen als bestuurslid. Van harte proficiat!  

9. Vaststellen datum ledenvergadering 2017: 
 Besloten wordt de volgende vergadering te houden op maandag 12 februari 2018 - 19.00 uur. 

Winterdropping 26 Januari

Bloemschikken 25 Maart

Kinderdagtocht  17 Juni

Karten   19 & 26 april

Jaarfeest 16 & 23 September

Biljarten medio november  2017

Sinterklaas 2 December

Bloemschikken 16 December

Mountainbiken 6 juli

Bestuur uitje ?
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1   G.J. Kuiper Voorzitter V   V   V    V    

2   M. Welkamp Website  V  V  V  V   V   V

3 R. Ransing Materiaal V  V  V  V  V   V  

4 Ronnie Voigt Lid  V   V   V V    V  

5   E. Wellinga Secretaris/vice 
voorzitter     V  V   V  

6 E Husers Penningmeester     V  V   V  

 pag. ! /!  2 3
Notulen J.A.L. d.d. 13 februari 2017



10. Rondvraag/sluiting: 
 Verder geen vragen meer, de voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.   
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