Voor iedereen van 50-plus

PVGE-Best
Raadhuisstraat 46
5683 GG Best
tel. 0499-391623
e-mail: info@pvge-best.nl
website: www.pvge-best.nl

Notulen van de Algemene ledenvergadering 2019
gehouden op donderdag 24 januari 2019 in ‘t Tejaterke
Aanwezig: Er zijn volgens de getekende presentielijst 86 aanwezigen.
Verhinderd met kennisgeving:
mw. Lenie van Laarhoven; dhr. en mw. Steenks; mw. Wester; mw. van de Sande;
dhr. en mw. Peters Lodewijks; dhr. en mw. Ros; dhr. en mw. Oostra; dhr. en mw. van Daal;
dhr. Vervaart.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststellen van de agenda
Mededelingen
Verslag van de notulencommissie
Benoeming notulencommissie 2019
Jaarverslag 2018
Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van de penningmeester
Benoeming kascontrolecommissie 2019
Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad
PAUZE
10. Jaarrede voorzitter
11. Bestuurssamenstelling:
> aftredend en herkiesbaar: 3e termijn: Annelies Berende
> aftredend en herkiesbaar: 2e termijn: Cor van den Bosch, Sjef van Gastel en
Christ Tunders
> aftredend en niet herkiesbaar is Gerdie van Daal vanwege het bereiken van de
maximale zittingsduur van 9 jaar.
Het bestuur stelt Rob Bol voor als kandidaat voor een bestuursfunctie
> aftredend en niet herkiesbaar is Piet de Baar; voor hem wordt een opvolger
gezocht
12. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
13. Rondvraag
14. Sluiting
Bij de ingang van de zaal verwelkomen mevrouw Jolien Wiertz en de heer Chris Geerts de binnenkomende leden, overhandigen hen een consumptiebon en vragen de presentielijst te tekenen.
Aan de bar wordt een kopje koffie/thee met een petitfour aangeboden.
1. Opening van de vergadering
Om ca. 14.00 uur opent voorzitter dhr. Cor van den Bosch de vergadering. Hij begint met het
noemen van alle leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De vergadering gedenkt hen door
een stilte in acht te nemen. Daarna heet hij alle aanwezigen welkom, in het bijzonder mw. Jolien
Wiertz van het koepelbestuur van de PVGE en dhr. Frans den Dekker, voorzitter van de
SeniorenRaad Best.
2. Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat aan de agenda een tweetal punten toegevoegd zullen worden, nl:
- Wijziging in het Huishoudelijk Reglement
- Bestuursaansprakelijkheid/Bestuursverantwoordelijkheid
De agenda wordt hierbij vastgesteld.
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De secretaris meldt dat een aantal personen heeft gemeld verhinderd te zijn (zie hierboven).
Vervolgens meldt de voorzitter dat de PVGE-Best, samen met de KBO-Best en de SeniorenRaad
Best, het ‘Pluimke’ 2019 heeft mogen ontvangen omdat zij zich vele jaren belangeloos inzetten
voor het welzijn van alle senioren in Best. De voorzitter toont de verkregen oorkonde en zegt
daarbij dat dit een beloning is voor hetgeen we met zijn allen doen.
Vervolgens geeft hij aan dat in het Huishoudelijk Reglement de definiëring van de verantwoordelijkheden voor behoorlijk bestuur ontbreekt. Deze definiëring is inmiddels in het Huishoudelijk
Reglement opgenomen en is al op de website geplaatst en is tevens in te zien bij de secretaris.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2020 zal dit ter goedkeuring aan de leden worden
voorgelegd.
3. Notulen van de ALV van 2018
Dhr. Ton Vermaessen, mw. Lenie van de Sande en mw. Lenie van Laarhoven hebben het verslag
van de ALV2018 gecontroleerd en na correcties akkoord bevonden. Geen van de leden van de
commissie was aanwezig om e.e.a. toe te lichten, waarna de vergadering het verslag bij
acclamatie accepteert.
4. Benoeming notulen commissie 2019
De voorzitter bedankt de Notulencommissie. De dames Lenie van de Sande en Lenie van
Laarhoven treden af omdat zij de termijn van 3 jaar hebben volgemaakt. De voorzitter vraagt wie
voor de komende 3 jaar in de notulen commissie zitting willen nemen.
De dames Adri van de Berg en Heleen Cornelisse stellen zich hiervoor beschikbaar. Samen met
dhr. Ton Vermaesen worden zij door de vergadering benoemd als leden van de Notulencommissie.
Dhr. Remy Remery vraagt of hij de notulen van de ALV van 2017 zou kunnen krijgen. De secretaris
zegt hem toe deze te zullen bezorgen.
5. Jaarverslag 2018
De secretaris, dhr. Christ Tunders, leest het jaarverslag over 2018 voor, ondersteund door een
PowerPoint presentatie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 nam dhr. Johan Callens afscheid als
bestuurslid.
Door de Algemene Leden Vergadering werd hij benoemd tot Lid van Verdienste omdat hij de
volledige 9 jaar in het bestuur heeft volgemaakt. Ook dhr. Pierre van Hoof werd benoemd tot Lid
van Verdienste vanwege zijn bijdrage aan de vereniging. Vanwege ziekte was dhr. Pierre van Hoof
helaas niet aanwezig. Dhr. Johan Callens kreeg een oorkonde en insigne uitgereikt. De voorzitter
zegde toe de oorkonde en insigne bij dhr. Pierre van Hoof te zullen bezorgen.
Het ‘Schouderklopje’ werd toegekend aan de dames Truus Bot, Ria van de Waardenburg en dhr.
Hans van Bekkum voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.
In de vergadering werd door het bestuur mw. Toos de Groen voorgesteld als opvolger in het
bestuur van dhr. Johan Callens. Dhr. Chris Geerts stelde zich voor een tweede termijn in het
bestuur beschikbaar. Beiden werden door de vergadering bij acclamatie benoemd.
Dhr. Mat de Vaan werd door de Vergadering gekozen als afgevaardigde voor de Verenigingsraad.
Hij volgt dhr. Pierre van Hoof op.
Het Huishoudelijk Reglement werd vastgesteld. Dit was op een aantal punten gewijzigd. v.w.b. de
vergoeding van reisbegeleiders. Tevens is voor de privacy van de leden m.b.t. het publiceren van
foto’s een artikel opgenomen waardoor de wijzigingen in de Reglementen voor Commissies en
Clubs noodzakelijk werden.
2018 was een bijzonder jaar voor de PVGE. Per 1 januari 2018 werd de postcode indeling voor
leden van de vereniging losgelaten. Vanaf deze datum kunnen leden kiezen van welke lokale
vereniging zij lid willen worden en wordt men niet meer automatisch ingedeeld op postcodegebied.
Het bestuur heeft naar aanleiding van het loslaten van de postcode indeling moeten besluiten om
het gastlidmaatschap niet meer gratis aan te bieden. Andere lokale afdelingen deden dit ook al.
Voor het versturen van de Nieuwsbrief per post werd de vergoeding verhoogd omdat de
portokosten met het oude bedrag niet meer gedekt werden. Voor nieuwe leden ging dit in per 1
februari 2018 en voor bestaande leden geldt dit vanaf 1 januari 2019. Het bestuur heeft haar leden
gevraagd of zij de Nieuwsbrief op papier willen blijven ontvangen of digitaal. Velen hebben
aangegeven de Nieuwsbrief voortaan digitaal te willen ontvangen, waardoor de drukkosten zijn
gedaald.
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Het bestuur heeft in 2018 haar Beleid, Visie en Strategie voor de komende 5 jaar enigszins
bijgesteld. Deze bijstelling was nodig omdat de vorige versie verouderd was. Veel aandacht wordt
besteed aan de werving van nieuwe leden, zodat door de gevolgen door de verhoogde pensioen
leeftijd, het aantal leden niet terugloopt zodat de continuïteit van de vereniging niet in gevaar komt.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
geworden. Dit geldt ook voor onze vereniging. Nieuwe leden of degenen die om een andere reden
persoonsgegevens aan PVGE-Best verstrekt moeten vanaf die datum uitdrukkelijk hun
toestemming verlenen aan de PVGE om hun persoonsgegevens te mogen verwerken.
Ook in 2018 heeft het bestuur haar vrijwilligers binnen de vereniging beloond en bedankt met een
gezamenlijke middag in ’t Tejaterke.
Dit jaar werd weer meegedaan met de Rabobank-clubkas campagne. Dankzij de stemmen van de
leden van de Rabobank werd een bedrag van € 690,00 aan PVGE-Best geschonken.
€ 100,00 extra werd door de Rabobank toegekend vanwege de originele presentatie. Dit bedrag
zal onder andere worden aangewend voor het project ‘Een dagje gezellig bewegen en eten’ voor
iedereen ongeacht hun leeftijd of conditie.
Samen met de KBO zijn we vertegenwoordigd in de SeniorenRaad Best .
Het TOM-project (Thuis Onbezorgd Mobiel) was zeer succesvol en zal worden voortgezet. In dit
project werden de mensen begeleid om hun conditie te verbeteren en het voedingspatroon aan te
passen voor een goede gezondheid. Het project loopt nu verder onder de naam ThOM-B project.
Het project ‘Krachtenbundeling’ waarbij vrijwilligers voorbereid werden om mensen te vinden die
op de een of andere manier hulp kunnen gebruiken bij gezondheidsproblemen, eenzaamheid of
andere omstandigheden, zal worden voortgezet.
Na jarenlang de kerstviering in het Heerbeeck college te hebben gehouden is de kerstviering
noodgedwongen in 2018 op 2 dagen in ’t Tejaterke gehouden. De gemeente gaf ons geen
toestemming de kerstviering in het Heerbeeck college te houden omdat het geen school
gerelateerde activiteit betrof. Het bestuur zal er alles aan doen om de gemeente op andere
gedachten te brengen zodat de kerstviering wederom in het Heerbeeck college kan worden
houden.
Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 1169. Per 31 december 2018 bedraagt het aantal
leden 1194. In 2018 zijn 86 mensen lid geworden en 54 leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd. 21 mensen zijn overleden.
In 2018 waren 42 gastleden en 89 deelnemers lid van onze vereniging.
Dhr. Jaap Verduyn vraagt de secretaris waarom leden opzeggen. De secretaris antwoordt hem dat
dit door verschillende oorzaken komt, nl: door overlijden, door verhuizing, doordat mensen het te
druk hebben met andere activiteiten.
Het aantal clubs binnen de vereniging bedraagt momenteel 29.
In 2018 zijn er twee nieuwe activiteiten bijgekomen. De handwerkclub, waarvan Esther van de
Vijfeijke clubcoach is en 2 genealogieclubs, opgezet door Koos Mulder.
‘Doen in ’t Groen’ bij Buurtvrij voor de hele pot, waarbij alle clubs zich presenteerden en het PVGEorkest, het PVGE-koor en zanggroep Best Leuk voor de muzikale noot zorgden was zeer geslaagd
en heeft verschillende nieuwe leden opgeleverd. Ook de infomiddag op 3 juni werd goed bezocht.
Er waren 132 belangstellenden
De Evenementencommissie heeft in 2018 diverse activiteiten verzorgd. In samenwerking met de
KBO werden in 2018 de ‘Doezomer’ activiteiten georganiseerd. Ook hebben de dames en heren
van de commissie her en der bijgestaan bij diverse activiteiten en evenementen.
De reiscommissie heeft in 2018 weer bijzonder mooie reizen georganiseerd. Ook voor 2019 staan
er weer mooie reizen op het programma, zowel voor leden die graag dicht bij huis blijven als voor
hen die wat langer en verder op vakantie willen.
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De belastingservice helpt bij het invullen van de belastingaangifte en aanvragen van huur- en
zorgtoeslag.
Harry Zenner kwam kleine klusjes in huis doen en Rob Rebel gaf hulp bij het op orde brengen en
houden van de administratie bij verschillende leden.
De commissie Vreugde en Verdriet maakt, schrijft en verstuurt of bezorgt wenskaarten bij
vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen, komt u feliciteren bij een huwelijksjubileum, gaat op
ziekenbezoek thuis, in zieken- of verpleeghuis.
Sommige leden kregen hulp bij het regelen van vervoer naar PVGE activiteiten.
Bij al uw vragen over zorg wordt hulp door de cliëntondersteuner geboden.
Tenslotte bedankt de secretaris iedereen die het vervaardigen van het jaarverslagboekje hebben
mogelijk gemaakt en spreekt de wens uit dat het weer een mooi verenigingsjaar mag worden.
6. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Aangezien penningmeester, mw. Gerdie van Daal ziek was, presenteert voorzitter Cor van den
Bosch, het exploitatieoverzicht 2018.
Aan inkomsten is totaal € 21.739 ontvangen. Dankzij de toename van het aantal leden, de RABObank clubkascampagne en subsidies hebben we € 2643 minder uit hoeven te geven.
Er is totaal € 18.007 uitgegeven. Dit was minder dan begroot, zodat er over 2018 een positief
exploitatiesaldo is van € 3732.
Hierna laat de voorzitter de balans zien. Er zijn in 2018 geen investeringen gedaan in inventaris.
Wel kleine aankopen door clubs, maar die zijn als kosten geboekt.
Het eigen kapitaal is toegenomen en bedraagt nu € 6312.
De clubcoaches hebben de begrotingen ingediend en deze zijn door de penningmeester gecontroleerd. De uitgaven van de clubs waren in evenwicht met de inkomsten; daar waar dat niet het
geval is, is met de clubcoaches een verhoging van de clubcontributie voor 2019 overeengekomen.
Het beleid is om geen structurele reserves op te bouwen. Reserveren voor een jubileum of aanschaf voor apparatuur kunnen wel. De Line-dance club is gestopt en gaat zelfstandig verder.
In de vergadering gaan de leden akkoord met de contributies voor de clubs.
De voorzitter toont vervolgens de begroting voor 2019. De begroting voor 2019 is gebaseerd op
het ledental per 1 januari. De inkomsten zijn gebaseerd op een subsidie van € 5.000 van de
gemeente Best welke inmiddels is toegekend en de bijdrage vanuit de Koepel.
Voor voorzieningen is een bedrag van € 8398 gereserveerd. Dit zijn voorzieningen voor een
jubileum alsmede calamiteitenfonds voor reizen. Het bedrag van de Raboclubkascampagne wordt
besteed aan een project voor alle ouderen van Best. De subsidie voor het project
‘Krachtenbundeling’ zal hieraan worden besteed, echter deze moet worden terugbetaald als
hiervan niet geheel gebruikt wordt gemaakt.
Hierna wordt de begroting voor 2018, inclusief alle clubbegrotingen, door de vergadering bij
acclamatie goedgekeurd.
Vervolgens legt de voorzitter uit hoe het zit met de contributie voor de verschillende soorten leden.
Iedereen kan zelf bepalen van welke lokale vereniging men lid wil worden.
De contributie wordt ook dit jaar niet verhoogd en bedraagt € 21 per jaar. Hiervan gaat ca. € 10
naar de Koepel. Leden die buiten het bezorgingsgebied van Best wonen betalen, indien zij de
Nieuwsbrief per post bezorgd willen hebben, de verzendkosten van €15 per jaar.
Indien iemand naast het lidmaatschap van een eerste Lokale PVGE vereniging ook gastlid wil
worden van een of meer andere lokale PVGE verenigingen, betaald hij/zij € 21 aan de Koepel en
per gastlidmaatschap € 11 aan die PVGE-vereniging waar hij/zij lid van wil worden. Wil een gastlid
de Nieuwsbrief per post bezorgd krijgen dan betaalt het gastlid hiervoor de verzendkosten van €15
per jaar. Deelnemers zijn leden die lid zijn van een lokale PVGE-vereniging en aan één activiteit
meedoen of lid worden van een club bij een andere lokale PVGE-vereniging. Zij betalen de extra
kosten voor deze activiteit of aan de club die men anders zou mislopen.
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7. Verslag van de kascontrolecommissie
Mw. Trees Brands en dhr. Jaap Verduyn hebben de boekhouding steekproefsgewijs gecontroleerd
en goed bevonden. Zij waren hiervoor op bezoek geweest bij penningmeester Gerdie van Daal,
waar ook mw. Betty Kon en dhr. Robert Bol bij aanwezig waren. Namens de kascontrolecommissie
complimenteert dhr. Jaap Verduyn de penningmeester mw. Gerdie van Daal met de perfecte
boekhouding die zij heeft gevoerd. De aanbeveling van de kascontrolecommissie aan de
ledenvergadering het bestuur te dechargeren, wordt bij acclamatie aangenomen.
8. Benoeming van de kascontrolecommissie 2017
Mw. Trees Brands moet stoppen na 3 jaar in de kascontrole commissie te hebben gezeten.
Voorzitter dhr. Cor van den Bosch vraagt de aanwezige leden wie haar zou willen opvolgen.
Dhr. Remy Remery stelt zich hiervoor beschikbaar en wordt door de vergadering bij acclamatie
benoemd.
9. Verslag VR-leden over de verenigingsraad
Namens de 5 VR-leden uit Best doet dhr. Herman Wester verslag van de Verenigingsraad. Hij
vertelt dat ‘De Koepel’ boven de verenigingen staat en dat deze gecontroleerd wordt door de
Verenigingsraad. In elke lokale PVGE-vereniging zit een aantal afgevaardigden naar rato van het
aantal leden dat de lokale vereniging heeft. In 2018 is in april een voorjaarsvergadering gehouden
en een najaarsvergadering in oktober. Tevens is er een cohesie dag geweest bij ASML. Het
secretariaat is in 2018 verhuisd van Eindhoven naar Waalre.
Verder is er gesproken over hoe we het ledental op peil kunnen houden, de aanpak van de privacy
wetgeving (AVG) en hoe om te gaan met de statutenwijziging (vanwege loslaten van de postcode
indeling voor het lidmaatschap). Dit zal verder worden uitgewerkt en in de loop van het jaar zullen
we hier meer van horen. Verder is gesproken over de begroting en de contributie. Door de
Verenigingsraad is het hoofdbestuur gedechargeerd voor het financiële beleid.
Er zijn geen aftredende VR-leden en alle leden hebben aangegeven door te zullen gaan.
De VR-leden voor Best bestaan uit: mw A.Smits-van Gent, de heren René Hendriks, Peter
Stenneke, Herman Wester en Mat de Vaan.
PAU Z E
10. Jaarrede van de voorzitter
Na de pauze verwelkomt de voorzitter de vertegenwoordiger van het bestuur van de KBO
(Jo Goossens) die later was binnen gekomen.
De voorzitter begint zijn jaarrede met te vermelden dat de vereniging gegroeid is van 1169 naar
1194 leden. Vervolgens meldt de voorzitter dat het aantal clubs in 2018 is uitgebreid van 27 naar
29. Er is een handwerkclub, twee genealogieclubs en een derde Yoga club bijgekomen. De linedance club maakt geen deel meer uit van de PVGE-Best.
De Evenementencommissie heeft in 2018, 25 evenementen verzorgd, waarvan 5 in samenwerking
met de KBO.
De voorzitter vervolgt zijn jaarrede met wat in 2019 op het programma staat. Het streven is
uiteindelijk te groeien naar een leden aantal van 1500. Er zal een ruimere openstelling plaats
vinden in het evenementen programma waarin alle mensen, lid of geen lid van de PVGE aan mee
kunnen doen. Op deze manier hopen we meer leden te kunnen aantrekken. Ook aan de reizen
kan voortaan iedereen deelnemen, maar de leden hebben hierbij voorrang.
Er zal ondersteuning gegeven worden bij de ontwikkeling van clubs.
De belangenbehartiging zal verder in samenwerking met KBO worden uitgebreid. Hiervoor zijn
diverse subsidies aangevraagd. Hiervoor is ook de Koepel nodig. Gezamenlijk proberen we
hierdoor iets te bewerkstelligen bij gemeentes en overheden.
Ook samenwerking in de SeniorenRaad Best met de KBO zal gecontinueerd worden, zoals vervolg
van het Thom-B project, uitbouw van project Krachtenbundeling en nieuwe zaken als Duurzaam
wonen, deelnemen aan het project Dementie Vriendelijke Gemeente en lezingen in Prinsenhof
onder de vlag van SeniorenRaad Best.
Verder werd door de voorzitter ingegaan op het Quo Vadis project van de Koepel over de toekomst
van de PVGE als geheel. Het project geeft o.a. aanbevelingen over de taakverdeling binnen de
Koepel en welke acties ondernomen moeten worden om de plannen te realiseren en te komen tot
een goede samenwerking. Concrete actie die moet worden uitgevoerd is de bijstelling van de
Statuten i.v.m. het loslaten van de postcode indeling.
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Vervolgens laat de voorzitter zien hoe de PVGE vanaf het begin van haar bestaan is veranderd.
In het begin waren we één grote vereniging. Men was lid van de vereniging met één bestuur en
één Algemene Leden Vergadering. In mei 2006 kwamen er statuten waardoor de hoofdvereniging
sturend was en de 8 afdelingsverenigingen volgend. Men is lid van de hoofdvereniging met een
hoofdbestuur, waarin de voorzitters van de afdelingen zitting hebben en tevens lid van één
afdelingsvereniging met een eigen bestuur en een Algemene Leden Vergadering. De
hoofdvereniging (Koepel) wordt gecontroleerd door de Verenigingsraad. Hierin zitten
afgevaardigden uit alle afdelingsverenigingen naar rato van het aantal leden. In 2019 zal wederom
een verandering gaan plaats vinden, waarbij de Koepel meer dienstverlenend zal zijn en de 8
afdelingsverenigingen geheel zelfstandig zullen functioneren. Men wordt lid van één of meer
afdelingsverenigingen met hun eigen bestuur die gezamenlijk het Koepelbestuur vormen. Iedere
afdeling heeft zijn eigen Algemene Leden Vergadering en het Koepelbestuur wordt gecontroleerd
door de Verenigingsraad.
Het wijzigen van de statuten wordt in een commissie van het koepel-bestuur voorbereid voor zowel
de statuten van de lokale verenigingen als voor de koepelvereniging. De leden van de Lokale
Verenigingen zullen tijdig de concepten van de gewijzigde statuten van de Lokale Verenigingen
kunnen inzien en zich in hun volgende Algemene Ledenvereniging daarover kunnen uitspreken.
Na instemming van de lokale verenigingen zal het concept van de Koepelvereniging-statuten aan
de Verenigingsraad worden voorgelegd en als deze instemt wordt de statutenwijziging van zowel
Lokale Verenigingen als Koepelvereniging door de notaris bekrachtigd en daarmee een feit.
Tenslotte benadrukte de voorzitter nog maar eens dat de vereniging niet kan bestaan zonder zijn
vrijwilligers. Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid voor PR&Communicatie, een
2e webmaster, ouderen adviseurs en cliënten ondersteuners, medehelpers voor de
Evenementencommissie bij evenementen en voor contact met senioren en meehelpers bij clubs.
Na alle vrijwilligers nog eens bedankt te hebben voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging
besluit hij zijn jaarrede met de beste wensen aan allen voor 2019.
11. Bestuurssamenstelling
Aftredend in het bestuur zijn mw. Gerdie van Daal, mw. Annelies Berende en de heren Cor van den
Bosch, Piet de Baar, Sjef van Gastel en Christ Tunders. Mw. Gerdie van Daal is niet herkiesbaar
omdat zij de maximale zittingsduur van 9 jaar in het bestuur heeft volgemaakt. Dhr. Piet de Baar is
ook niet herkiesbaar omdat hij stopt met zijn bestuursfunctie. Voor dhr. Piet de Baar wordt naar een
opvolger gezocht.
Mw. Annelies Berende stelt zich verkiesbaar voor een derde termijn en de heren Cor van den
Bosch, Sjef van Gastel en Christ Tunders stellen zich beschikbaar voor een tweede termijn.
Het bestuur stelt dhr. Rob Bol voor als opvolger van mw. Gerdie van Daal. Allen worden door de
vergadering bij acclamatie benoemd.
12. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
Leden die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging worden in het zonnetje
gezet. Dit jaar viel de beurt aan liefst 8 leden van de vereniging, t.w.:
- mw. Betty Kon vanwege haar jarenlange inzet als ledenadministrateur en assistent penningmeester.
- mw. Ria van de Ven omdat zij al meer dan 10 jaar clubcoach is van de Nordic Walkingclub en lid
van de reiscommissie en treinreisclub.
- mw. Gera Gallé vanwege haar jaren lange bijdrage aan de vereniging als bezorgster van de
Nieuwsbrief.
- mw. Hanny van Laarhoven omdat zij al meer dan 10 jaar clubcoach is van de kaartenmakersclub
en haar bijdrage aan de commissie Vreugde en Verdriet.
- dhr. Dick Abbink omdat hij al meer dan 10 jaar clubcoach is van de bridgeclub en lid is geweest
van de kascontrole commissie en notulencommissie.
- dhr. Rien van Hoppe omdat hij al 10 jaar clubcoach is van het PVGE-zangkoor.
- dhr. Dick Oostra omdat hij al meer dan 10 jaar clubcoach is van de fotoclub.
- dhr. Piet de Baar omdat hij 3 jaar lang de bestuursfunctie voor PR&Communicatie heeft vervult.
Als dank hiervoor werd hen een attentie aangeboden en kregen zij uit handen van de voorzitter het
PVGE-speldje opgespeld.

pag. 6

13. Benoeming Lid van Verdienste
Het bestuur vraagt de ledenvergadering om mw. Gerdie van Daal te benoemen tot lid van
verdienste van de lokale PVGE Best vanwege haar jarenlange inzet voor de vereniging.
De vergadering stemt hiermee in met applaus.
Mw. Gerdie van Daal is niet aanwezig vanwege gezondheidsredenen, waarna de voorzitter de
oorkonde die haar later samen met de speld zal worden uitgereikt voorleest. De tekst luidt:
‘Op 24 januari 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Lokale PVGE Vereniging voor
Senioren Best op voordracht van het afdelingsbestuur de titel 'Lid van Verdienste' met oorkonde
en insigne verleend aan mevrouw Gerdie van Daal en geeft daarmee uiting aan de grote
waardering voor de bijzondere wijze waarop zij haar rol als bestuurslid van de vereniging van 15
januari 2010 tot en met 24 januari 2019 heeft vervuld.
vanwege haar jarenlange inzet als penningmeester van de vereniging en de voortreffelijke wijze
waarop zij de financiële zaken van de vereniging heeft beheerd en vanwege haar inzet voor de
reiscommissie waarin zij vele reizen voor de leden van de vereniging heeft voorbereid, de
afstemming met de touroperators heeft geregeld en de reizen heeft begeleid heeft de Algemene
Ledenraad besloten haar dit Lidmaatschap van Verdienste te verlenen.’
14. Rondvraag en sluiting
- Mw. Ans Smits vraagt waarom de line-danceclub is gestopt. Voorzitter dhr. Cor van den Bosch
antwoordt hierop dat de coach een koers wilde varen waarmee de leden niet akkoord waren.
Waarop mw. Trees Brands aangaf dat het probleem was dat er geen goede afspraken door het
bestuur gemaakt waren met de clubcoach. De voorzitter antwoordt dat de gedragsregels hierop
aangepast dienen te worden.
- Dhr. Felix van der Straeten vraagt hoeverre het bestuur staat achter de regels voor inschrijving
voor ‘Op Restaurant’. De regel schrijft nl. voor dat men zich uiterlijk 4 dagen van te voren zich
dient af te melden. Maar als iemand twee dagen vóór de dag dat het etentje plaats vindt ziek
wordt dan krijgt men het geld niet terug. De voorzitter antwoordt hierop dat commissies en clubs
hun eigen regels bepalen. Met restaurants worden bepaalde deals gesloten om de prijs voor de
leden zo voordelig mogelijk te maken. Dit is mede afhankelijk van het aantal leden dat meedoet.
Hij zegt toe contact op te nemen met de organisatoren om zich hierover te laten informeren.
Mw. Corrie Hijnen zegt hierop dat er regels gesteld moeten worden om het niet te gemakkelijk te
maken om af te zeggen. Overigens zegt zij dat het nog nooit is voorgekomen dat iemand heeft
moeten betalen als men niet kon komen vanwege ziekte of andere dringende reden.
- Dhr. Wim Merkx vraagt de voorzitter wat er op het papier stond van de kascontrole commissie.
De voorzitter leest dit voor.
- Dhr. Remy Remery heeft nog twee suggesties, nl:
- een excursie naar ASML
- een bezoek aan de Staten Generaal
Beide voorstellen zullen in het bestuur worden besproken.
- Dhr. Dick de Jong vraagt zich af of de wijziging in het Huishoudelijk Reglement over de verantwoordelijkheden voor behoorlijk bestuur die op de Algemene Leden Vergadering in 2020 ter
goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd ook al geldt voor 2019.
Onder luid gelach geeft de voorzitter aan dat dit inderdaad nu al ingaat.
- Mw. Corrie Bolhuis vraagt zich af wat de mensen die het Schouderklopje hebben gekregen, naast
de attentie, door de voorzitter kregen opgespeld, want dit was vanaf de tribune niet te zien.
De voorzitter toont het PVGE-speldje dat aan hen is uitgereikt.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun deelname en sluit
de vergadering.
Namens het bestuur,
Christ Tunders,
Secretaris PVGE Best.

pag. 7

