Verslag van

Bestuursvergadering PV de Schakel

Datum:

20 februari

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:
Een mail over de Slachtemarathon, deze is inmiddels beantwoord.
Mededelingen:
Geen
Lief en leed:
Bloemetje voor gepensioneerde verstrekt
3. Notulen 16 januari 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Financiën
financieel verslag 2019 afgerond en ligt nu ter beoordeling bij de
kascommissie.
Nagekomen facturen van 2019 die in 2020 binnenkomen moeten we
in de toekomst voorkomen (voorbeeld bloemennota vanaf oktober)
Begroting 2020 in concept begroting zijn we van een groter bedrag
uitgegaan, inkomsten zijn wat lager. Daardoor zijn er nog een aantal
activiteiten aangepast wat betreft budget per activiteit.
Een wens blijft om in de toekomst te bekijken hoe we alle betalingen
simpeler kunnen verwerken bijvoorbeeld via Tikkie of i-deal.
Afgelopen activiteiten:
- Rondleiding Wij Vikingen 23 januari (Miranda): Veel positieve
reacties ontvangen van de deelnemers. Het Fries museum regelt het
goed 4 personen zijn zonder afmelding niet verschenen. En 3 mensen
ziek. Waardoor er 43 deelnemers waren i.p.v. 50.
5. Aankomende activiteiten:
- Wijnproeverij bij “Wijnlokaal de Mannen” 21 februari 2020
(Marijke): 39 deelnemers, dit is ook de max. Vandaag op het laatste
moment heeft nog iemand afgemeld, er staat nog iemand op de
wachtlijst, die persoon is inmiddels benaderd.
- Wintersport 6 t/m 10 maart (Douwe Wiebe en Marijke) Klaar om te

Blad 2

vertrekken, alles is geregeld. Er mag nog wel wat sneeuw bijvallen
- ALV 12 maart: DB heeft al even bij elkaar gezeten om voor te
bereiden.
- Musical Tina Turner 14 maart (Gretha): Groot gedeelte heeft nog
niet betaald, Gretha gaat hier achteraan. Half 9 vertrek sportpark
Zwaluwen
- James Bond Pathé 2 april (Marijke): Omdat er veel animo is, is er
nu een zaal voor 90 personen afgehuurd. Alle 90 stoelen zijn gevuld.
- Workshop taart maken 9 april (Gretha): Bianca Banda gaat deze
verzorgen. Er kunnen max 20 personen deelnemen
- EK voetbalwedstrijd 14 juni 2020 (Douwe Wiebe): Alles geregeld.
Nog 1 persoon moet betalen.
6. Communicatie
Website
Website moet nog bijgewerkt worden. Notulen moeten nog geplaatst
worden en sommige pagina’s moeten verwijderd worden.
Nieuwsbrief
 Reminder ALV, tevens oproep voor evt. agendapunten
 Workshop taart maken
7. Overige agendapunten:
Bloemetje bij jubilea
We geven altijd bloemen bij ambtsjubileum en pensionering. Bij
jubileum krijgen mensen ook al een bloemetje van de afdeling. Is het
een idee om een bloemetje te geven als iemand bijvoorbeeld 10 of
15 jaar lid is van de PV i.p.v. verbonden aan jubilea in dienst.
We besluiten dat we vanaf 1 januari 2020 geen bloemen niet meer
verstrekken bij jubilea.
De vraag is kunnen we de data achterhalen vanaf wanneer iemand lid
is van de PV? Jenny en DW gaan dit uitzoeken
Toegangsrechten Ariën Kampman
Marijke gaat hiervoor een verzoek indienen. Het account van Henny
dient na de ALV geblokkeerd te worden.
Organiseren personeelsfeest
Toezegging door Eelke de Jong van een budget van € 15.000,- .
Er is inmiddels een offerte van de Neushoorn. De gemeente krijgt
daar een korting van 40%. Na de bestuursvergadering hebben Gretha
en Douwe Wiebe weer een overleg met de Neushoorn. Het feest zal
op 30 oktober plaatsvinden.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
Gretha sluit de vergadering

Jenny en DW

Marijke

