
 

                        Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 GPVR ARNHEM  

 
Gehouden op 26 maart 2019 te Arnhem, Telefooncentrale Presikhaaf, Singravelaan 1.                            
Aanwezig de bestuursleden: J. Siebelink voorz., B. Oosterhof  secretaris, W. Gunsing penningmeester, G. Kampshoff  

en G.vd Keerft. 

Afwezig bestuur: geen 

Aanwezig aantal leden: 16 inclusief bestuur. Afwezig met kennisgeving: 7 

. 

 

 

                1.)  Opening 

De voorzitter opende vergadering om 14:10 uur en heet een ieder welkom en fijn dat u de moeite heeft 

genomen om op deze vergadering te komen.  

Vandaag is er weer na de vergadering de mogelijkheid een rondleiding door de vertrekken gevuld met 

histories telecom materiaal te volgen. Hij hoopte dat het een vruchtbare vergadering wordt. 

Tijdens de vergadering worden er foto’s gemaakt die op de website van telefan worden geplaatst, als 

iemand daar bezwaar tegen heeft moet hij zich nu even melden. Er had niemand bezwaar. 

     

                                         2.)  Mededelingen 

   De voorzitter deelde mede dat er 7 afmeldingen zijn binnen gekomen. 

        Er zijn ons ook 2 leden ontvallen dit zijn de heren P. Abrahams en A.W. Hollander.. 

        De voorzitter vraagt hiervoor 1 minuut stilte in acht te nemen. 

        Vorig jaar mei is de wet AVG van kracht geworden, het bestuur heeft protocol hiervoor gemaakt. 

  
 3.)   Ingekomen stukken. 

        Op 30 april is de VVD vereniging van deelnemers van de stichting PVKPN in Rotterdam. 

         

               4.)  Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018. 

                    De notulen zijn voor de vergadering uitgedeeld en is ook op de website beschikbaar. 

                    De notulen zijn door de voorzitter voorgelezen. 

       Er waren geen op of aanmerking op het verslag, de voorzitter bedankt de secretaris.  

                     

                                        5.)  Jaarverslag 2018 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 2018.    
 Het financieel verslag werd ter vergadering met behulp van een beamer gepresenteerd en door de 

 penningmeester en werd post voor post doorgenomen. 

 Verder waren geen op of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester. 

  

                                        7.) Verslagkascontrolecommissie 

         Namens de kascontrole commissie deed Jan Jansen  het woord. 

                    De kascontrole commissie bestaande uit  Jan Jansen en E.Gans, (Wegenaar was niet aanwezig), heeft op 

                    26 februari 2019 het boekjaar 2018 gecontroleerd. 

                    Er was dit jaar een papieren overzicht dat ook digitaal gecontroleerd kon worden. 

                    Dit zag er goed uit, alles is in orde bevonden, daarom stelt hij voor de penningmeester 

                    decharge te verlenen.  

 

8.) Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2018. 
      De voorzitter vraagt de vergadering de  penningmeester decharge te verlenen over 

      het boekjaar 2018 en dit werd met applaus bevestigd.  

                        
 9.) Verkiezing nieuw kascontrole commissie. 

      Wegenaar was aftredend maar is niet geweest dus blijft nog een jaar aan.  Als reserve lid heeft  

      Jan van Krevel zich beschikbaar gesteld. 

       



Vervolg verslag algemene jaarvergadering 26 maart 2019  

                                                                                         
                                     

10.) Begroting 2019. 

      De voorzitter ligt de begroting toe. 

       De begroting is opgesteld uit ervaring van afgelopen jaren. Er is nu een apart potje voor telefan opgenomen 

       omdat we dit jaar subsidie hebben ontvangen voor telefan en geen aparte rekening hiervoor willen openen. 

       Er waren geen opmerkingen. 

       De begroting is door de vergadering goed gekeurd. 

 

 

 11.)  Voorstel van het bestuur.   
         Er waren geen voorstellen. 

          

12.) Bestuursverkiezing 
      Aftredend en herkiesbaar is de penningmeester Willy Gunsing en is herkiesbaar. 

      Er hebben  zich geen  kandidaten aangemeld. 

      Met applaus werd de penningmeester herbenoemd voor 3 jaar. 

                      

             13) Evaluatie terugkomdag 2018 en suggesties 2019. 

                   Over de terugkomdag waren geen opmerkingen een ieder vond het prima zo als de dag nu ingevuld wordt. 

                   Verder waren er geen opmerkingen suggesties. Voorstel is de terugkomdag te houden op woensdag 9 oktober. 

 

  11)  Rondvraag. 

         Gert van Beek vraagt of er iemand nog een druktoets heeft met een artikel over Hr. Moens van Mobilofoon 

         met zijn Messerschmidt auto. Ter vergadering weet niemand het. 

         Jan Jansen vraagt of belangstelling is voor een nieuwsbrief van telefan, zoals die aanwezig was op de 

         nieuwjaar  receptie. Digitaal is hij op de website te lezen.      

 

  12)  Sluiting 

        De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en de komst, het bestuur voor al het werk wat er 

        weer verricht is. Hierna kunnen we nog even wat gebruiken van de bar en is er gelegenheid voor een rondleiding. 

       

        De voorzitter sloot de vergadering om 15.25 uur.   

        
 

 

 

Voorzitter,      secretaris, 

J. Siebelink                        B. Oosterhof. 

 

 

 

 

goedgekeurd AV ………. 


