
 

 

 

Verslag van Algemene leden vergadering PV de Schakel 

Datum: 1 april 2020 

Locatie: digitaal via Teams 

Aanwezig: Zie presentielijst 

Afwezig: Zie mededelingen 

Notulist(e): Jenny de Jong 

____________________________________________________________________ 

 

1. Opening: 

Voorzitter Gretha v.d. Ploeg heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Het vind deze keer digitaal plaats via Teams, vanwege de Corona 

maatregelen. 

 

2. Mededelingen 

Afwezig met kennisgeving: Marijke Jousma 

 

Lief en Leed:  

10 bloemetjes (9x pensioen, 1x ziekte/overlijden) 

 

Ledenaantal 

Op 24 februari 2021: 631 

vaste dienst: 503 

gepensioneerden: 93 

begunstigers: 35 

 

3. Terugblik 2020 

Aan de hand van een diapresentatie geeft Gretha een overzicht van 

het afgelopen jaar, met daarbij een aantal foto’s van de activiteiten.  

 

Vraag van Ids Witteveen: is eraan gedacht om de ledenbijdrage te 

compenseren omdat er veel activiteiten niet zijn doorgegaan. Er wordt 

naar gekeken of er wellicht iets gecompenseerd kan worden in de 

verhouding qua bijdrage, zodat bij duurdere activiteiten de 

ledenbijdrage niet veel hoger wordt. 

 

De penningmeester geeft ook aan dat er in de basis niet teveel 

gewijzigd kan worden t.a.v. de statuten. 

 

4. Verslag ledenvergadering 2020 

Het verslag van 2020 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

5. Financiën en benoeming kascommissieleden 

Toelichting Balans, Verlies en Winstrekening: 

Vanwege Corona zijn een groot aantal activiteiten vorig jaar niet 

doorgegaan. We zitten op een plus van €19.000. Daardoor zitten we ruim 

boven de ondergrens van €10.000, die nodig is voor het opvangen van 



 

 

 

Blad 2 

 

calamiteiten. Een aantal activiteiten waren al ingekocht en betaald, 

daardoor is het lager als verwacht. 

 

Begroting van 2021 

Dit jaar is een redelijk basic begroting gemaakt i.v.m. een aantal 

onzekere factoren door Corona. Op dit moment organiseren we vooral 

digitale activiteiten. Zodra het weer fysiek mogelijk is zal het in 1e 

instantie vooral in een kleine setting zijn.  

 

Vraag van Henny Reiding: kan er een grotere activiteit georganiseerd 

worden voor gepensioneerden n.a.v. het budget wat is overgebleven.  

Gretha geeft aan dat dit voor vele activiteiten geldt, maar dat dit voor 

dit jaar niet meer gaat lukken. In 2022 gaan we zeker bekijken of we 

hier in de volle breedte iets mee kunnen doen door bv. extra 

activiteiten te organiseren. 

 

Douwe Wiebe vult aan dat de onzekerheid in hoeverre deze dit jaar 

georganiseerd kan worden ook meespeelt. Hennie zegt dat de 

doelgroep gepensioneerden dit jaar waarschijnlijk allemaal 

gevaccineerd zullen zijn, dus dat bied wellicht meer ruimte. Douwe 

Wiebe antwoord dat we wel de maatregelen in acht moeten nemen, 

dus dat zullen we tegen die tijd moeten bekijken. 

 

Ariën merkt nog op dat we nu ook niet teveel verplichtingen willen 

aangaan, gezien de omstandigheden.  

 

Vraag van Hennie Reiding: Er stond ook iets in over het 

personeelsfeest, maar zonder bedrag. De penningmeester geeft aan 

dat het de PV niets kost, maar dat de gemeente dit bekostigd. 

 

Vraag van Ids: waarom staat kanoën en eten in het rood? Douwe 

Wiebe: dit is niet bewust, dus wordt aangepast.  

Ids vraagt waarom de piano en het biljart nog op de balans staan. De 

penningmeester geeft aan dat deze posten er inderdaad wel af kunnen 

(100 en 300).  

 

Kascommissie: 

De kascommissie (Robert de Ruiter en Gerbrich Spinder) heeft de 

jaarrekening onderzocht en zij adviseren de ALV decharge te verlenen 

aan het bestuur.  Er zijn geen bezwaren vanuit de leden waardoor het 

het financieel verslag is goedgekeurd en de ALV decharge verleend aan 

het bestuur. 

 

Robert heeft er 2 termijnen op zitten, dus neemt afscheid. Age van 

der Zee komt hiervoor in de plaats. 

 

Proef met alternatieven van innen activiteiten: er is de afgelopen 

keren getest met de mogelijkheid om via een betaalverzoek (QR 

code) te betalen. Dit heeft twee redenen: 

- makkelijk en efficiënt voor de leden 

- makkelijk en efficiënt voor de penningmeester 
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Op termijn willen we dit uitbreiden om d.m.v. automatische incasso te 

kunnen innen. 

 

Incasso contributie: per 1 januari 2022 willen we de contributie bij alle 

begunstigers en gepensioneerde leden per jaar gaan innen. Dus niet 

meer per maand of kwartaal. Dit kost veel extra werk en we willen 

overgaan tot een uniform betaalsysteem. Leden in vaste dienst blijven 

per maand afdragen via het salaris. 

 

6. (Bestuurlijke) wijzigingen 

 

Bestuurlijke wijzigingen 

Afgelopen jaar zijn Marten Ferwerda en Miranda Delfstra afgetreden 

en stellen zich niet opnieuw herkiesbaar. 

 

Verder zijn Jenny de Jong en Gretha van der Ploeg aftredend, stellen 

zich wel herkiesbaar. Zonder bezwaar zijn ze beide voor een volgende 

termijn aangesteld.  

 

Maaike Joostema en Marit Stroop hebben zich aangemeld en worden 

voorgedragen voor benoeming als nieuwe bestuursleden. Zij zijn 

hierbij aangesteld voor de komende drie jaar. Voor 2022 verwachten 

we extra activiteiten te kunnen organiseren. Hiervoor zijn extra 

handen zeer welkom. Oproep voor 1 a 2 extra leden die een 

bestuursfunctie willen bekleden om extra activiteiten te kunnen 

organiseren.  

 

 

7. Vooruitblik 2021 

Tot en met april focussen we alleen op online activiteiten. Het 2e 

kwartaal gaan we per maand bekijken wat mogelijk is.  

Het streven is om het laatste kwartaal grotere activiteiten buitenhuis 

te organiseren, waar nodig met aangepaste maatregelen. 

 

8. Rondvraag 

Ids: hij waardeert het zeer hoe we invulling hebben gegeven aan de 

digitale ALV en merkt op dat het borrelpakket zeer in de smaak valt. 

Verder geeft hij aan dat er een zeer gepassioneerd bestuur zit, met als 

aandachtspunt niet ten onder te gaan aan ons eigen succes, oftewel er 

moet wel tijd voor zijn. 

Henny: sluit zich daarbij aan 

Anne: sluit zich aan. Zij geeft aan eigenlijk geen tijd te hebben om in 

het bestuur plaats te nemen, maar ze bied wel aan om te helpen 

indien nodig. 

 

9. Sluiting 

Gretha sluit de vergadering  

 

 


