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Terugkijkend op 2021 is er door het bestuur 1 keer vergaderd, er is in  

 die vergaderingen is besproken op welke manier wij samen gaan met S&O PTT Arnhem. 

Omdat S&O PTT een vereniging is met nog 2 afdelingen is eenvoudigste dat de GPVRA 

 een afdeling wordt van S&O PTT. 

Het bestuur van de GPVRA neemt de bestuur taken over van over van de huidige  

bestuursleden van S&O PTT Arnhem die er mee willen stoppen. 

   

De vergadering van deelnemers PVKPN is dit jaar pas op 21 oktober gehouden in den Haag. 

Het is niet gelukt om de statistische gegevens van de website te verzamelen. 

De website is in december verhuist naar een andere host en geheugen is uitgebreid. 

Deze vergadering is alleen bezocht door Joop Siebelink.  

Via het inschrijfformulier op de site is er 1 nieuw lid aangemeld. 

Ook sturen we bij alle leden die dit willen, via de 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. 

 

 

Op het einde van 2021 hadden we 153 leden, dat zij er 7 minder dan in 2020. 

In 2021 heeft 1 lid opgezegd, 4 er van zijn overleden en er is 1 lid bij gekomen en 

 3 leden hebben we geroyeerd ivm wanbetaling. 

 

Er is dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 

Ook geen Algemene Jaarvergadering, wel een terugkomdag op 13
e
 Oktober 2021, 

 hierbij is door de voorzitter bij het welkoms woord het samen gaan met S&O PTT 

 de aanwezige gevraagd of er bezwaar is bij de leden. Dat was niet het geval.  

 

Op 1 juli 2021 is er een wet ingegaan de wet bestuur en rechtspersonen toezicht. 

Hiervoor moeten de statuten aangepast worden voor 1 juli 2026. De kosten hiervoor betaald 

PVKPN.  

De bestuursleden zijn hiervoor in november in het UBO register van de KVK opgenomen. 

     

 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 2022. Er is ook nog steeds materiaal wat niet bekend 

 is waar het van was. Een website van dit materiaal is reeds operationeel telefan.nl. 

               Er is dit jaar een tijd lang geen toegang mogelijk geweest door corona maatregelen van KPN. 
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