Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op Donderdag26 februari 2015.
Locatie: Vergaderruimte locatie Tilburg, Atlasstraat I te Tilburg.
Aanvang: 16.30 uur
Aanwezige bestuursleden:
Julian Mommers, Marcel Verhaegen, Ger Wortel, Ad Voogt, Ad Steffens.
Aanwezige leden:
Bertus Wortel, Adriaan Elshout, Wim Begurel, Joep Waijers, Marco van Rosmalen, Liesbeth
van Houten, Ad Rijnen, Dre Vermeet, Cees Oostelbos (later)

Afwezige leden met kennisgeving:
Emma Claassen, Wilma van Oirschot, Mari van Mook, Lian Damen,
Jos vd Velden, Jan Smulders, Monique Vermeer, Frank Voogt, Sjef Blous, Rob van Buitenen,
Bram Warnier, Robert Smits, Ad van Bavel, Henri van Vleuten, Ageeth Smid Willems,
Tonneke Mertens-Haen, Martien vd Heijden, Walter Sprangers, Rinus Laurijssen, Emiel
Weterings

1.

Opening.
De voorzitter opent om 16.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom
Opkomst is matig, 9 leden zijn aanwezig,20leden afwezig met
kennisgeving.

2.

Goedkeuring notulen van Donderdag 13 februari 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd

3.

Mededeling van de voorzitter.

l.
Momenteel hebben we 151 leden,dit is wederom te danken aan de actieve benadering van
medewerkers om lid te worden.
2.

Speciaal dankwoord gaat uit naar Emma Claassen die ondanks dat ze geen lid is van het
bestuur tochzorgJ dat er voor activiteiten opgegeven en betaald kan worden.
Tevens draagt zljbij aan een actieve benadering van medewerkers om lid te worden.
J.

De voorzitter blikt terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en gezien de opkomst
tijdens de activiteiten en positieve reacties kunnen we terugkijken op wederom een
geslaagd jaar.
4.

Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van Jan Kieboom (Post actieve Enexis)
Voormalig werkzaam op de afd aansluitingen, Jan heeft zelfs nog in het PV bestuur
gezeten

al

s secretari s.

Yraagvan Adriaan Elshout, waarom is de gepensioneerde vereniging van Enexis hiervan
niet op de hoogte gebracht?
De voorzitter geeft aan dat wij als PV niet opgenomen zljnin de route om dit kenbaar te
maken en wij het vaak ook via via moeten vernemen.
Verder geeft de voorzitter aan dat wij niet actief hier iets in betekenen, mochten wij het
horen danzal er een rouwkaart naar de familie worden gestuurd en daarmee houdt het

voor de personeelsvereneniging verder op.
Wel is er nu afgesproken dat wij bij een bericht van overlijden van een post actieve van
Enexis, Cees Borremans hiervan op de hoogte brengen zodat hij evt actie kan
ondernemen.

4

Verslag Kascontrole 2014.
De kas is door Tonneke Mertens-Haen bekeken en goedgekeurd.

5

Instellling kascommissie 2015.
De kascontrole commissie voor het boekjaar 2015 zal bestaan uit Cees Oostelbos

6.

Goedkeuring Jaarverslag 2014.
De penningmeester geeft uitleg over de begroting en realisatie over 2014.
Eindconclusie is dat tussen de begroting en de uiteindelijke realisatie een groot verschil
zit, dit is te verklaren doordat er ruim wordt begroot en de uiteindelijke kosten aftrankelijk
zljnvan de aantal deelnemers per activiteit.
Vanwege dit positief verschil is er door het bestuur besloten om een extra activiteit,
bowlen met eten, alsnog aan het programma toe te voegen.
Er zljnverders geen opmerkingen/aanvullingen door de aanwezige leden en hierdoor is
ook het jaarverslag van 207 4 goedgekeurd.

7.

Contributie 2015.
Contdbutie blijft net als andere jaren € 18,00 en de bedrijfsbijdrage blijft € 35,00.
De voorzitter geeft een korte uitleg over de contributie inning van de post actieven van
Enexis.
Hierbij is de afspraak dat de werkelijke kostprijs wordt doorberekend aan de Post actieven
vereniging van Enexis. Met de werkelijk kostprijs wordt de prijs bedoeld welke wij kwijt
zijn als PV minus de eigen bijdrage van de deelnemer.

8.

Bestuursverkiezing.
Dit jaar is aftredend Julian Mommers en is herkiesbaar.
De voorzitter geeft aan dat zich niemand vooraf heeft aangemeld en ook van de aanwezige
leden meld niemand zich aan voor een bestuursfunctie.
Hiermee is Julian Mommers onder luid applaus herkozen voor een periode van 3 jaar.
Volgend jaar is G. Wortel en A. Voogt aftredend.

9.

Goedkeuring programma en begroting 2015.
De onderstaande activiteiten staan op de planning en begroting voor 2015.
Deze activiteiten worden toegelicht door de voorzitter.
Adriaan Elshout vraag! of het bowlen met eten ook nog toegevoegd kan worden aan de
activiteiten kalander ?
De voorzitter geeft aan dat gezien het succes van vorig jaar dit kan ,ook financieel moet
dit vanwege de reserves geen probleem zijn.
Wim Begurel vraagt of met het forelvissen ook jeugd/kinderen mee mogen ?
Ook hier geeft de voorzitter aan dat dit op zich geen probleem is ,enigste punt is hierbij de
dag.

Het vissen staat nu gepland voor een wjdag en normaal gesproken is dit een schooldag.
Yraagis dan of dit mogelijk naar een zaterdag verschoven moet worden.
Wim geeft echter aan dat het dan waarschijnlijk zeer druk zal zijn en we hiervoor dan

Tijdig moeten reserveren.
Wim en Ger stemmen dit op korte termijn af.
Joep Waijers geeft een korte uitleg over het curlen en de daarbij horende kosten.
Iedereen aanwezigop de vergadering vindt het een goed idee en daarmee komt deze
activiteit definitief op de agenda.
Joep en Julian stemmen dit onderling af.
Verders zrjn er geen opmerkingen en hiermee word de activitetiten kalender 201 5
goedgekeurd.
Nr.
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

L4
15
16
L7

Activiteit 2015

Door

datum

Ledenvergadering + diversen
Schaats clinic, Irene Wust baan
Wandeling Rechte Hei
Pasen, Chaam
Forel vissen
Spoorweg Museum + bezoek Utrecht
Stadswandeling Heusden
Spinning les
Racefiets Mergelland route (Limburg)
Tilburg Ten Miles (10 km)
MTB Clinic
Familie Activiteit, Pretpark Phantasialand
Vissen Grevelingen
Whiskey stokerij, Baarle Nassau
Sinterklaas
Darten, kersttoernooi
Curling clinic
Bowling met eten

Ger

do. 26-feb
zo. 22 feb
apr-mei
zo. 5 apr
vr. L7 apr
za.23 mei
za 73, zo L4 juni
mei/juni
wo. L5/22 juli
zo, 6 sept
za. 12 sept
za, 19 sept
za. L7 okt
za.7 nov
zo.22-nov.
ma. 14-dec.

Ger
Julian
Wim
Ger
Ger
Ger
Marcel

Ger
Marcel
Ad

lulian
lulian
Julian
Ger
Julian

dec

mei/juni/okt

€ 300
€ 200
€ 300
€ 600
€ 200

€ 1.000
€ 200
€ 200
€ 100
€ 100
€ 100
€ 3.000
€ s00
€ 300
€ 900
€ 200
€ 200
€ 500
€ 8.900

Totaal uitoaven 2015
Contributie Leden 134

Marcel

Budqet

*

53

Saldo inkomsten /uitqaven 2015

€ 7.100

e 1.800-

10. RondvrùÐg.

Er zljn geen vragen voor de rondwaag.
De voorzitter sluit om 18.15 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en

oof
De voorzitter

ortel

