
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op Donderdag4 februari 2016.
Locatie: Vergaderruimte locatie Tilburg, Atlasstraat I te Tilburg.
Aanvang: 16.30 uur

Aanwezige bestuursleden:
Julian Mommers, Marcel Verhaegen, Ger Vy'ortel, Ad Voogt, Ad Steffens.

Aanwezige leden:
Bertus'Wortel, Adriaan Elshout, Wim Begurel, Joep Waijers, Marco van Rosmalen, Sijf
Benders, Ad Marcelis, Sjef Blous, Cees Oostelbos (later)

Afwezige leden met kennisgeving:
Emma Claassen, Wilma van Oirschot, Lian Damen, Jos vd Velden, Monique Vermeer, Frank
Voogt, Henri van Vleuten, Walter Sprangers, Irene vd Kwartel, Theo Couwenberg, Judith
Cordier de Croust.

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

2. Goedkeuring notulen van donderdag 26 februari 2015
Er zljn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen met dank aan de secretaris worden
goedgekeurd.

3. Mededeling van de voorzitter.
l.
Momenteel hebben we 150 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 toch zorgl dat er voor activiteiten opgegeven en betaald kan worden.
Tevens draag!. zijbij aan een actieve benadering van nieuwe 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.

Aandachtpunt is het mogelijk stoppen van onze sinterklaas welke al jaren onze
sinterklaasviering v erzor g!.

We horen op korte termijn of dit werkelijk zo is, mocht dit het geval zljn dan moeten we
zsm op zoeknaar een vervanger !

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of de excursie naar Tesla nog doorgaat (heeft een
keer op het programma gestaan) de voorzitter geeft aan dat er verschillende keren contact
is geweest met Tesla, maar dat het erop lijkt dat Tesla hier geen gehoor aan wil geven.
4.
Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van John Kwaaitaal (Post actieve Enexis)
Voormalig w erkzaam bij EBS.



Zoals eerder geeft de voorzitter aan dat wij niet actief hier iets in betekenen, mochten wij
het horen dan zal er een rouwkaart naar de familie worden gestuurd en daarmee houdt het
voor de personeelsvereneniging verder op.
Daarnaast zullen we dit doorgeven bij de ledenadministratie van de post actieven Enexis.
5.

De voorzitter geeft aan dat we huidige samenwerking met de postactieve Enexis blijven
Voortzetten.
Concreet houdt dit in dat we op basis van kostprijs op het einde van het verenigingsjaar
verrekenen.
6.

De voorzitter geeft uitleg over de structuur van de personeelsvereniging.
Wij vallen als PV Tilburg onder Nexus (Landelijke PV van Enexis)
Wij moeten ook financieel verantwoording afleggen aan Nexus.
Er zijn een aantal veranderingen op het gebied van de personeelsverenigingen te melden.
Enexis Friesland valt eraf vanwege de ruil met Endinet en Endinet wordt daarom
toegevoegd.
Friesland heeft een eigen PV en ook een eigen afcleling tbv de post actieven.
Endinet heeft waarschijnlijk ook een eigen PV en gaat dan vallen onder Nexus.
Ger zit in het landelijk bestuur van Nexus en heeft met regelmaat overleg met de directie
over de personeelsverenigingen.
De directie heeft aangegeven het nog steeds zinvol te vinden dat er lokale PV's zijn.
Er wordt nog steeds nagedacht over een landelijk Enexis feest maar de vraag is dan
wanneer en voor welke doelgroep.
De verwachting is in ieder geval niet dat dit komend jaar nog geregeld wordt ?

4 Verslag Kascontrole 2015.
De kas is door Cees Oostelbos bekeken en uiteindelijk goedgekeurd.
Er bleken nog een aantal bonnetjes van het forelvissen niet flisiek aanwezigte zijn, deze
zaten in het buro van de penningmeester welke net verhuisd was.
Er is afgesproken dat de bonnetjes worden opgezocht en alsnog worden aangeboden ter
controle.

5 Instellling kascommissie 2016.
De kascontrole commissie voor het boekjaar 2016 zal bestaan uit Joep Waijers.

6. Goedkeuring Jaarverslag 2015.
De penningmeester geeft uitleg over de begroting en realisatie over 2015.
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 afhankelijk
zijnvan de aantal deelnemers per activiteit, daamaast zijn er meestal wel een aantal
activiteiten welke door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden.
Het uiteindelijke resultaat over 2015 is dat we 298 euro zijn ingeteerd op onze reserves.
Er zijn verders geen opmerkingen/aanvullingen door de aanwezige leden en hierdoor is
ook het jaarverslag v an 201 5 goedgekeurd.

7. Contributie 2016.
Contributie bhjft net als andere jaren voor de actieve Enexis leden € 18,00 en de
bedrijfsbijdrage blijft € 35,00.
De contributie inning van de post actieven blijft eveneens gehandhaafcl.



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.
Ook gaan we ervan dat de contributie voor de actieve- en postactieve Essent medewerkers
hetzelfde blijft. De vraag is echter of dit ook zo is ?
Ger gaat dit navragen ?

Er wordt afgesproken dat mocht dit niet het geval zijnwij dit handhaven en
mogelijke fìnanciele conseqeunties voor onze rekening nemen als PV.

8. Bestuursverkiezing.
Dit jaar is aftredend Ad Voogt en Ger Wortel enzrjnherkiesbaar.
De voorzitter geeft aan dat zich niemand vooraf heeft aangemeld en ook van de aanwezige
leden meld niemand zich aan voor een bestuursfunctie.
Hiermee zijn Ger en Ad onder luid applaus herkozen voor een periode van3 jaar.

9. Goedkeuring programma en begroting 2016.
De onderstaande activiteiten staan op de planning en begroting voor 2016.
Deze activiteiten worden toegelicht door de voorzitter.
Hij geeft aan dat er nog 1 activiteit (bezoek bierbrouwerij) later is toegevoegd.
Er zljn geen opmerkingen over het programma en daarmee wordt het programma voor
2016 goedgekeurd.

Nr. Activiteit 2016 Door datum Budqet
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L2

13

L4

15

16

T7

18

Ledenvergadering + diversen

Schaats clinic, Ireen Wust baan

Pasen, Chaam

Forel vissen

Clinic klimmen Neoliet

Wandeling natuurgebied Campina (Oisterwijk)
Bezoek Den Haag + Tong Tong fair
Bezoek Brouwerij "de 3 Horne"

Racefiets Mergelland route Limburg

Spinning les

Stadswandeling Heusden

MTB Clinic

Familie Activiteit, Efteling

Vissen Grevelingen

Bezoek Nederlands Leder & Schoenen museum

Sinterklaas
Bezoek Kerstmarkt incl, overnachting
Darten, kersttoernooi

Ger

Marcel

Julian

Wim

Marcel

Ger

Ger

Ger

Marcel

Ger

Ger

Marcel

Ad

Julian

Julian

lulian
Julian

Ger

do 4 feb

za 13 feb
zo 27 mrt
vr 15 apr
vr 29 apr
zo 22 mei
za 4 juni
18-jun

wo 13-20 juli

aug

za 10 sept
za 24 sept
Za 1 okt
za 15 okt
za L2 nov

zo 27-nov
za 10 - zo 11 dec

ma 19 dec

e 300

€ 200

€ 600

c 200

€ 200

€ 200

€ 1.000

€ 200

€ 100

€ 200

€ 300

€ 100

€ 2.200
€ 500

€ 300

€ 700

€ 2.200
€ 200

Totaal uitqaven 2016 € 9.700

Contributie Leden 140 x 53 € 7.500



Saldo inkomsten /uitqaven 2016 € 2.200-

10. Rondvraag.

Joep Waijers geeft aan, dat mocht er nog ruimte zijninde activiteiten kalenderhij zich
beschikbaar houdt voor nogmaals een curling clinic te geven.
Het bestuur dankt Joep voor zijn aanbod en houdt het in gedachten.
Verder geeft Joep aan dat hij het bestuur dankt voor de inzet enhet uitstekend regelen van de
activiteiten.
De overige leden sluiten zicht hierbij aan.

De voorzitter sluit om 18.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en

Voor

De voorzitter

Ger W

De

J


