Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 GPVR ARNHEM
Gehouden op 27 Februari 2013 te Huissen De Valom Karstraat 2
Aanwezig de bestuursleden: J. Siebelink voorz., W. Huisintveld penm., B. Oosterhof secretaris, W. Gunsing
en G.Kampshoff. bestuurslid.
Afwezig bestuur: geen.
Aanwezig aantal leden: 15 . Afwezig met kennisgeving: 11
.

1.) Opening
De voorzitter opende vergadering om 14:00 uur en heet een ieder welkom, voor het bestuur is het een
probleem om deze vergadering aantrekkelijk te maken voor de leden. Vandaag hebben we na de
vergadering een vertoning van oude archief foto van het telefoondistrict Arnhem die we hebben kunnen
redden uit de container. Jammer dat er nu niet meer leden aanwezig zijn, want Gerrit Oosterink heeft er een
hoop werk aangehad..
2.) Mededelingen
Voor diegene die de notulen niet van de site afgedrukt hebben vind u op de tafels een beperkt aantal notulen.
De voorzitter deelde mede dat er 11 afmeldingen zijn binnen gekomen.
Er zijn ons ook 4 leden ontvallen dit zijn de heren H. Doornspleet, J.van Dijk, M Schenk en
W. Hendriks
De voorzitter vraagt hiervoor 1 minuut stilte in acht te nemen..
3.) Ingekomenstukken.
Op 11 april is de VVD vereniging van deelnemers van de stichting PVKPN.
Het bestuur is daar vertegenwoordigd door Joop, Bert en Willy.
4.) Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 April 2012.
De notulen zijn voor de vergadering uit gedeeld en is ook op de website beschikbaar.
Er was een opmerking en dat was de datum in de eerste regel daar stond 2011 en moest 2012.
Verder waren geen op of aanmerkingen, de voorzitter bedankt de secretaris.
5.) Jaarverslag 2011 van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris is gepresenteerd op het scherm en voorgelezen door de voorzitter.
Er waren geen op of aanmerkingen. Ook dit verslag wordt binnenkort op de website geplaatst.
6.) Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013.
Het financieel verslag werd door de voorzitter ter vergadering met behulp van een beamer gepresenteerd.
Er wordt geconstateerd dat het kapitaal de laatste jaren steeds meer afneemt.
De begroting is wordt opgesteld uit ervaring van afgelopen jaren.
Er waren geen op of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester.
De begroting is door de vergadering goed gekeurd.
7.) Verslagkascontrole commissie
Namens de kascontrole commissie deed A. Cuppen het woord.
De kascontrole commissie bestaande uit P Kortenhof en A. Cuppen heeft op 6 februari 2013 de kas
gecontroleerd. De heer L. Prudon was verhindert.
De Kascontrole commissie was unaniem van mening dat de boekhouding op een correcte en overzichtelijke
wijze door de penningmeester is vast gelegd.
Het is de commissie ook opgevallen dat er een aantal leden te laat de contributie betalen, dit kost de
penningmeester extra werk om hen een herinnering te sturen.
Het afgelopen jaar zijn nog enkele leden die op de ontmoetingsdag bij de ingang nog moesten betalen..
8.) Namens de commissie vroeg A. Cuppen de vergadering de penningmeester decharge te verlenen over
het boekjaar 2012 en werd met applaus bevestigt.

9.) Verkiezing nieuw kascontrole commissie.
L. Prudon is aftredend en er is dus een nieuw lid nodig. Ter vergadering steld T. vd. Sande zich beschikbaar
De vergadering gaat hiermee akkoord..
10.) Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn penningmeester Wim huisintveld en bestuurslid Guus kampshof.
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.
Beide zijn met applaus herbenoemd.
11.) Voorstel tot contributie verhoging in 2014.
Zoals bij het financieel verslag als bij de begroting is te zien dat we jaarlijks te kort komen met de contributie.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor de leden te verhogen van €14,00 naar €15,00.
Voor leden waarvoor we van KPN geen subsidie ontvangen gaat de contributie van €24,00 naar €25,00.
Voor de partners van €9,00 naar ook €15,00.
Na enig discussie over contributie van de partner, gaat de vergadering akkoord met het voorstel.
10) Evaluatie terugkomdag 2012 en suggesties 2013.
Over de terugkomdag waren geen opmerkingen een ieder vond het prima zo als de dag nu ingevuld wordt.
Ook waren er geen nieuwe suggesties.
11) Rondvraag.
T. Broersma, steld voor om leden die niet betaald hebben ook geen uitnodiging te sturen. Het bestuur
antwoord hierop dat we dat al reeds doen , maar dat de leden via andere vernemen wanneer het is en dan
ook nog reclameren dat ze geen bericht hebben ontvangen. P. Kortenhof vraagt of de uitnodiging niet
korter op de datum van de vergadering verstuurd kan worden. Antwoord bestuur is dat dit geregeld is in
de statuten en we daar niet van af kunnen wijken. Dan geeft hij de suggestie om per e-mail een week van
te voren nog en herinnering te sturen. Het bestuur neemt dit mee.
12) Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng, het bestuur voor al het werk wat er
weer verricht is. Na deze vergadering kunnen we nog even wat gebruiken en is er een presentatie van
archieffoto’s samengesteld door Gerrit Oosterink.
De voorzitter sloot de vergadering om 15.10 uur.

Huissen, 12 maart 2014,

Voorzitter,
J. Siebelink
Goed gekeurd ……….2014

secretaris,
B. Oosterhof.

