Verslag van

Bestuursvergadering PV de Schakel

Datum:

16 januari

Aanwezig:

Gretha, Henny, Marten, Douwe Wiebe, Miranda, Jenny en
Marijke

Afwezig:

David

Kopie:
Notulist(e):

Marijke
Actie door:

1. Opening:
Gretha opent de vergadering.
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
Ingekomen stukken:
Mail over Concordia, Miranda heeft gereageerd dat we dit niet gaan
doen.
Mededelingen:
Geen
Lief en leed:
Nieuwe lijst opgevraagd voor gepensioneerden en jubilea. Miranda
heeft deze ontvangen en stuurt deze door naar Jenny

3. Notulen 19 december 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de notulen:
Iedereen die dit jaar met pensioen gaat wordt nu al gevraagd of
hij/zij lid wil blijven omdat we anders vaak te laat zijn omdat
mensen eerder met pensioen gaan dan de officiële datum.
4. Financiën
Begroting 2020
Slipcursus kan niet doorgaan dus die gaat er af.
Workshop rieten mandje vlechten wordt een creatieve workshop en
die valt iets duurder uit.
We stellen als bestuur hierbij de begroting vast.

5. Afgelopen activiteiten:
- Kerstpakketten (Henny): Is goed verlopen en goed ontvangen. Via
de bezorgers zijn er veel bedankjes binnengekomen.
- Kerstreis 6 en 7 december (Gretha): Erg gezellig, beide plaatsten
waren erg leuk. Wel druk omdat het net voor kerst was. Hotel was
goed.
- Kerststuk maken 19 en 20 december (Miranda/ Henny): Twee

Miranda
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geslaagde avonden. Er zijn aparte en mooie kerststukken gemaakt.
- Nieuwjaarsbijeenkomst gepensioneerden 10 januari 2020 (Henny):
Er zijn 62 mensen gekomen. Een groter opkomst dan vorig jaar. Een
aantal die zich wel hadden aangemeld zijn niet gekomen, dit is
vervelend. Het was gezellig
6. Aankomende activiteiten:
- Rondleiding Wij Vikingen 23 januari (Miranda): is volgeboekt, er
staan nog 8 mensen op de reservelijst
- Wijnproeverij bij “Wijnlokaal de Mannen” 21 februari 2020
(Marijke): 4 verschillende proefglaasjes + daarna een volledig glas
naar keuze met verschillende hapjes
- Musical Tina Turner 14 maart (Gretha): Offerte is binnen, optie is
tot 28 januari. Eten inbegrepen op de terugweg.
- James Bond Pathé 2 april (Marijke): Hele zaal afgehuurd voor 64
personen. Film met flesje frisdrank en popcorn en na afloop twee
drankjes met bittergarnituur.
- Workshop taart maken 9 april (Gretha): leuk voor de paasdagen. Via
Collega Bianca Banda, locatie wordt Kelvinstraat
- EK voetbalwedstrijd 14 juni 2020 (Douwe Wiebe): Veel gedoe rond
inschrijvingen omdat iedereen zelf moest inschrijven. 1 persoon
heeft niet het goede groepsnummer ingevuld waardoor ze op een
andere plek zit als de rest. Wordt vervolgd.
- Wintersport: 6 t/m 10 maart (Douwe Wiebe / Marijke):
Dit loopt, alle gevraagde gegevens hebben we binnen. Er is nog altijd
1 plek over. (Douwe Wiebe / Marijke)
7. Communicatie
Website
Alle albums met foto’s staan niet meer op de website. We besluiten
dat we geen foto’s meer op de website zetten, dit ook i.v.m. de
privacy. We blijven nog wel foto’s maken, deze sturen we na de
activiteit naar de betreffende deelnemers.
Nieuwsbrief
 Wijnproverij bij Wijnlokaal de Mannen
 Musical Tina Turner
 James Bond Pathé
 ALV
8. Overige agendapunten:
Ledenvergadering 2020
We stellen vast dat de ledenvergadering gaat plaatsvinden op 12
maart.
Mail gepensioneerden
Uit navraag blijkt dat de mail de laatste maanden toch wel is
aangekomen
9. Rondvraag
Is er een overzicht wanneer welke activiteit komt? Marijke maakt een Marijke
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jaaroverzicht. (voorstel kanoën in mei) eten hopen 11 juni?
Marten: Gaan we nog melding maken van Slachtemarathon, nee dit
gaan we niet doen. Er worden alleen wat affiches op de prikborden
gehangen
10. Sluiting
Gretha sluit de vergadering

