
                

     SECRETARIEEL VERSLAG 2014 

 

 

  Terugkijkend op 2014 is er door het bestuur 5 keer vergaderd, er zijn uit  

  die vergaderingen veel positieven besluiten gekomen. 

  In verband met de incasso machtiging en de noodzakelijke contributie aanpassing is 

  er 1 x extra vergaderd in klein comité.  

 

  De vergadering van deelnemers PVKPN is bijgewoond door 3 bestuursleden.  

  

  De website is in 2014 opnieuw opgezet en is 3103 keer bezocht, door 1758 unieke bezoekers. 

  Het foto album is wel het meest bezochte deel, vooral in oktober. 

  Via het inschrijfformulier op de site zijn er 3 nieuwe leden aangemeld. 

  Ook sturen we bij alle leden met een email de nieuws brief van PVKN door. 

  Als we op tijd een overlijdensbericht krijgen dan sturen we die naar alle bekende 

 email adressen en plaatsen we het bericht op de website. 

 Als we het bericht te laat ontvangen plaatsen we het bericht als nog op de website. 

 

  Op het einde van 2014 hadden we 197 leden, dit is 5 minder dan in 2013. 

  In 2014 hebben 6 leden opgezegd, 2 zijn er overleden en hebben allen opgezegd. 

  

  Op 12 maart is de algemene ledenvergadering gehouden en die is slechts door 

 23 leden bezocht, inclusief bestuur. 

     

  Er is een groepje leden onder leiding van de voorzitter met de inventarisatie verder  

 gegaan van het verzamelde historische telecom materialen. De verwachting is dat dit 

 nog enige tijd gaat duren ook in 2015. Er is ook nog steeds materiaal wat niet bekend 

 is waar het van was. Een website van dit materiaal is in de maak. 

 

 Ook de 15 de ontmoetingsdag was weer zeer geslaagd, geen op of aanmerkingen 

 ontvangen alleen maar lof aan het bestuur er waren 253 personen. 

Op de terugkomdag heeft het bestuur de contributie aanpassing voor gelegd aan  

de leden en is met al gehele stemmen aanvaard.  

Ook zijn de machtigingen verspreid en door een groot deel ter plaatse ingevuld. 
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