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Terugkijkend op 2016 is er door het bestuur 4 keer vergaderd, er zijn uit
die vergaderingen veel positieven besluiten gekomen.
De vergadering van deelnemers PVKPN is bijgewoond door 3 bestuursleden.
De website is in 2016 is 1712 keer bezocht, door 1236 unieke bezoekers.
Het foto album is wel het meest bezochte deel, vooral in oktober.
Via het inschrijfformulier op de site is er 3 nieuwe leden aangemeld.
Ook sturen we bij alle leden met een email de nieuwsbrief 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 alleen nog op de website.
De nieuwe betaling wijze met incasso is voor sommige leden nog onduidelijk.
Ondanks dat er een incasso machtiging is getekend, wordt er ongevraagd contributie
overgemaakt en vaak de verkeerde bedragen.
Op het einde van 2016 hadden we 180 leden, dit is 4 minder dan in 2015.
In 2016 hebben 8 leden opgezegd, 3 er van zijn overleden en er 4 leden bij gekomen.
Op 16 maart is de algemene ledenvergadering gehouden en die is slechts door
22 leden bezocht, inclusief bestuur.
Op deze vergadering waarbij de penningmeester afwezig was door prive omstandig
heden, is hij voorgedragen als ere lid. Dit is op de terugkomdag bekrachtigt.
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 2017. Er is ook nog steeds materiaal wat niet bekend
is waar het van was. Een website van dit materiaal is reeds operationeel.
Ook de 17 de ontmoetingsdag was weer zeer geslaagd, geen op of aanmerkingen
ontvangen alleen maar lof aan het bestuur er waren 211 personen aanwezig.
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