
                        Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 GPVR ARNHEM  
 
Gehouden  op 14 Maart 2017 te Arnhem, Telefooncentrale Presikhaaf, Singravelaan 1.                            
Aanwezig de bestuursleden: J. Siebelink voorz., B. Oosterhof  secretaris, W. Gunsing en  G.Kampshoff. bestuurslid. 
Afwezig bestuur: W. Huisintveld penm. 
Aanwezig aantal leden:  22 en 2 huisgenoten. Afwezig met kennisgeving: 11 
. 
 
 
                1.)  Opening 

De voorzitter opende vergadering om 14:05 uur en heet een ieder welkom en het doet ons genoegen dat we 
met vele aanwezig zijn. 
Vandaag hebben we na de vergadering een rondleiding door de vertrekken gevuld met histories telecom 
materiaal. hij hoopte dat het een vruchtbare vergadering wordt. 
     

                                         2.)  Mededelingen 
   De voorzitter deelde mede dat er 11 afmeldingen zijn binnen gekomen, waaronder onze penningmeester. 
        Er zijn ons ook 3 leden ontvallen dit zijn de heren George Hempen Ed Verheul en Joop Jansen. 
        De voorzitter vraagt hiervoor 1 minuut stilte in acht te nemen. 
  
 3.)   Ingekomen stukken. 
       Op 6 april is de VVD vereniging van deelnemers van de stichting PVKPN. 
       Het bestuur is daar  vertegenwoordigd door Joop en Willy. 
 

               4.)  Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 Maart 2016. 
                    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.  
       Na aanleiding van de notulen komt Eef Gans er nogmaals op terug dat van de Valk in Apeldoorn ook een  
                    uitstekend buffet biedt met een korting voor gepensioneerde.  
                    Het bestuur vind de Valom heel centraal ligt tussen Arnhem en Nijmegen. 

              
                                        5.)  Jaarverslag 2016 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 2016.    

 Het financieel verslag werd ter vergadering met behulp van een beamer gepresenteerd en door de 2de 

 penningmeester post voor post doorgenomen.  
 Er waren geen op of aanmerkingen op het verslag van de 2de  penningmeester. 
  
 

                                        7.) Verslagkascontrole commissie 
         Namens  de kascontrole commissie deed  Willem Wegenaar het woord. 

                    De kascontrole commissie bestaande uit W.Wegenaar, A.Akkerman, G.vd Kreeft en E.Gans  heeft op 
                    8 maart 2017 het boekjaar 2016 gecontroleerd. 
                    De Kascontrole commissie heeft de boekhouding gecontroleerd en geen onrechtmatigheden gevonden. 
                    De boeken zagen er goed verzorgd uit en stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen.            
 

8.) Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2016. 
      De voorzitter vraagt de vergadering de  penningmeester decharge te verlenen over 
      het boekjaar 2016 en werd met applaus bevestigt.    

                        
 9.) Verkiezing nieuw kascontrole commissie. 
      A. Akkerman  is aftredend en er is dus een nieuw lid nodig. Voorzitter vraagt de vergadering of er nog  
      iemand zich beschikbaar stelt als reserve lid, maar daar werd niet op gereageerd.  

                                                                                             



Vervolg verslag algemene jaarvergadering 14 maart 2017  

                                     
10.) Begroting 2017. 
      Door afwezigheid van de penningmeester ligt de 2de penningmeester de begroting toe. 
       De begroting is opgesteld uit ervaring van afgelopen jaren. Er waren geen opmerkingen. 
       De begroting is door de vergadering goed gekeurd. 
 
 
 11.)  Voorstel van het bestuur.   
         De voorzitter heeft van andere gepensioneerde verenigingen vernomen dat zij een nieuwjaars  
         bijeenkomst houden in januari en vraagt de vergadering of zij dat ook een leuk idee vinden. 
         Als we dat hier kunnen houden hoeft dat niet zoveel te kosten, de aanwezige voelde daar wel iets voor. 
         Joop zal op de terugkomdag ook daar vragen of er belangstelling voor is. Voorstel is op dinsdag 9 januari. 
 
12.) Bestuursverkiezing 
      Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter Joop Siebelink. 
      Er hebben  zich geen  kandidaten aangemeld. 
      Met applaus werd de voorzitter herbenoemd voor 3 jaar 

 
  
             13) Evaluatie terugkomdag 2016 en suggesties 2017. 
                   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 11 oktober. 

 
  11)  Rondvraag. 
         Jan Jansen  hield een betoog op dat aanwezige niet alleen komen kijken naar het historisch erfgoed wat hier 
         verzameld en opgesteld staat, maar ook om te komen helpen met herstellen en schoonmaken van deze spullen.        
 
 
  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 15.20 uur.   
        

 
 
 
Arnhem ,  27 maart  2018, 
 
 
Voorzitter,      secretaris, 
J. Siebelink                        B. Oosterhof. 
 
 
 
 
goedgekeurd AV 27 maart 2018 


