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Vastgesteld in de ledenvergadering op 20 maart 2019.

Notulen van de algemene ledenvergadering
van de afdeling Den Helder op 15 maart 2018
Aanwezig: 53 leden, de aanwezige bestuursleden daaronder begrepen,
Afwezig: alle andere leden.
Afbericht van: mevr. T. Biersteker-Giljou, dhr. I. Timmermans, dhr. en mevr. Nelis, mevr. J. Hoelandt
mevr. J.H. Mol en dhr. B. Pieplenbosch.
Opening door de voorzitter
De voorzitter, dhr. J. van der Velde opent om 14.32 uur de vergadering met een hartelijk welkom
voor de aanwezigen. In het bijzonder heet hij het erelid dhr. J.A.H. Ellermeijer welkom. Hij meldt de
aanwezigen dat deze vergadering wel hun jaarvergadering is waarop het bestuur aan hen
verantwoording aflegt. Daarbij gaat het om de vragen of het bestuur het goed gedaan heeft en of het
genoeg was. Voor wat betreft de toekomst geeft hij aan dat het motto is: u vraagt en wij draaien. Op
zijn verzoek krijgen alle vrijwilligers een daverend applaus voor hun werk voor onze afdeling van de
PCOB.
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr. R. Boersma vindt het verslag duidelijk gemaakt
voor de ouderen en hij vindt het er geweldig uitzien. Hij complimenteert de secretaris daar mee.
Hij geeft aan regelmatig de naam van dhr. R. Holtman tegen te zijn gekomen als regiocoördinator.
Die rol is hem niet zo duidelijk. Hij vindt in het verslag niet terug wat precies de link is tussen de
afdeling en het landelijk bestuur.
De voorzitter legt uit dat er tenminste één keer per jaar een regiobijeenkomst is waarop alle
afdelingen van de regio samenkomen met een delegatie van het landelijk bestuur. Dit jaar hebben
wij zelf het initiatief genomen om een kleinschalige regiobijeenkomst te organiseren, alleen met de
afdelingen bij ons in de buurt om zo het onderling contact te bevorderen. Ook daarbij was het
landelijk bestuur vertegenwoordigd.
Dhr. Ellermeijer neemt het woord en legt uit dat er een ledenraad is die door de leden wordt
gekozen. Deze ledenraad controleert het bestuur. De huidige vertegenwoordiger van ons in de
ledenraad houdt goed voeling met de afdelingen namens welke hij in de ledenraad zit.
De secretaris geeft aan dat er naast het bestuur en de ledenraad, alle bestaande uit vrijwilligers, ook
een bureau is waar betaalde krachten voor de vereniging aan het werk zijn. Af en toe komt iemand
van dit landelijk bureau langs op een van onze bestuursvergaderingen.
De heer Boersma vraagt om eens in Reflexief een organogram op te nemen. Vooral ook omdat
driekwart van de contributie naar het landelijk deel van de vereniging gaat.
Hij stelt vervolgens een tweede vraag. Hij heeft gelezen dat er opzeggingen zijn om financiële
redenen. Dat kan hij zich voorstellen. Hij wordt een beetje verdrietig van. Hij vraagt naar
mogelijkheden om deze mensen toch binnenboord te houden. De voorzitter legt uit dat dat niet zo
makkelijk is. Dhr. Ellermeijer neemt het woord en zegt belastinginvuller te zijn en dat hij in die rol
mensen ziet die het geld bijna niet hebben en toch lid blijven en mensen die het zich makkelijk
kunnen permitteren en om financiële redenen opzeggen. Maar minderdraagkrachtige leden
tegemoetkomen is niet zo makkelijk te realiseren.
De penningmeester geeft later in de vergadering aan dat differentiatie van contributie alleen
mogelijk is als iemand zijn volledige inkomen voorlegt. Hij vindt dat te ver gaan. Hij vindt het niet zijn
taak hiermee om te gaan. Bovendien is de contributie niet echt hoog: ongeveer de prijs van een
kopje koffie per maand.

Dhr. Ellermeijer meldt dat hij het voor de bezorgers bezwaarlijk vindt dat het jaarverslag op A4 is
afgedrukt. Maar de andere bezorgers heeft het bestuur daar niet over gehoord.
Mevr. G. Akker vraagt naar het verplaatsen van de themamiddag naar de woensdag en de
communicatie hierover. De boodschap heeft in Reflexief gestaan en het staat op de website
bovenaan de lijst met activiteiten. Deze boodschap blijft daar het hele jaar staan.
Verslag van de kascontrolecommissie
Dhr. R.J. Kwast vertelt dat de commissie, bestaande uit dhr. Kwast en mevr. H. de Jonge, de stukken
heeft gecontroleerd. Hij geeft aan dat het er voortreffelijk uitzag en stelt de vergadering voor het
bestuur te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in. Hij vraagt een applaus voor de
penningmeester die dat rijkelijk krijgt.
Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Dhr. Kwast vraag naar de oninbare contributie. De penningmeester geeft aan dat een van de
belangrijkste oorzaken voor het niet inbaar zijn van de contributie is dat iemand overlijdt voor het
betalen ervan. Ook opname in een verpleeghuis of verhuizing zijn oorzaken die voorkomen. Het kan
zo in een jaar aardig oplopen, ondanks de best wel hoge afdracht naar het landelijk bureau.
Dhr. Bakker vraagt naar het aantal leden met een automatische incasso. We zitten nog niet op de
helft, maar het worden er wel elk jaar meer.
Vorig jaar is de penningmeester nog uitgegaan voor een begroot tekort voor 2017. Nu blijkt er een
positief saldo te staan. Het valt dus mee.
Hij gaat verder met de begroting voor 2018. Dhr. Kwast vraagt wat subsidie Zwolle gevolgd door
twee streepjes betekent. Deze post staat in de begroting omdat het soms mogelijk is van het
landelijk bestuur subsidie te krijgen. Dat is van tevoren niet te voorspellen.
Verkiezing kascontrolecommissie 2018
Mevr. A. Stolk is aftredend. De heren Kwast en Bakker blijven. Er moet een nieuwe reserve komen.
Spontaan meldt zich dhr. Boersma.
Mededeling van een aantal ontwikkelingen
De voorzitter gaat kort in op de samenwerking tussen de PCOB en de KBO.
Mevr. I. van Straaten maakt deel uit van een lezerspanel opgezet ten behoeve van het magazine.
Mevr. A. Leemans vertelt iets over de samenwerking met Tellus die op initiatief van de nieuwe
directeur tot stand is gekomen. De komende paasactiviteit in de Lichtboei is hiervan het eerste
concrete resultaat.
Rondvraag
Mevr. A. Ellermeijer geeft aan dat voor de meerdaagse reis verderop in het jaar nog plaatsen vrij zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.13 uur.

