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                            PVGE Best 

   Raadhuisstraat 46 
   5683GG Best 

      Voor senioren van 50-plus                                                                Tel. 0499 391623 
      Best                E-mail: info@pvge-best.nl 

Internet: www.pvge-best.nl    

                 
 

 
    Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2022 van PVGE-Best gehouden op vrijdag 4  
    maart 2022 in ’t Tejaterke,.  
 

      Aanwezig: Er zijn volgens de getekende presentielijst 62 aanwezigen.  
 
      Verhinderd met kennisgeving: 
      Dhr. Peter Stenneke, dhr. Herman Wester en mw. Ans Wester-Bieleveld, dhr. Wim Steenks en 
      mw. Ineke Steenks-de Gast, dhr. Dick de Jong en mw. Ellen de Jong-Klarenbeek, dhr. Anton 
      Kon en mw. Betty Kon-Zom, dhr. Luud Raaymakers en mw. Irene Raaymakers, dhr. Albert van 
      der Veen en mw. Hetty van der Veen-Momberg, dhr. Paul Holtermans, dhr. Jaap Verduijn en 
      dhr. Hans Roosing, dhr. Toon Peters en mw. Nettie Peters-Lodewijks, dhr. Piet de Baar. 
 

Agenda: 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de notulencommissie  
4. Benoeming notulencommissie 2022 
5. Jaarverslag 2021 
6. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022 
7. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van de penningmeester 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2022 
9. Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad  
10. Voorstel tot akkoord Wet Bestuur en Rechtspersonen 
11. Presentatie over de nieuwe website door Paul Sijbers 
12. Jaarrede voorzitter 
13. Bestuurssamenstelling 

> aftredend en niet herkiesbaar is Annelies Berende vanwege het bereiken van de  
               maximale zittingsduur van 9 jaar; voor haar wordt een opvolger gezocht  

           > aftredend en herkiesbaar zijn: 
   - Cor van den Bosch – voorzitter (3e termijn) 
   - Sjef van Gastel – club coördinator (3e termijn) 
   - Christ Tunders – secretaris (3e termijn) 
   - Rob Bol – penningmeester (2e termijn) 

14. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden  
15. Rondvraag  
16. Sluiting 

 
Bij de ingang van de zaal verwelkomt mw. Henriette Stoffelen-van de Put de binnenkomende 
leden, overhandigt een consumptiebon en vraagt de presentielijst te tekenen. Aan de bar wordt 
een kopje koffie/thee met een petitfours aangeboden. 

 
1. Opening van de vergadering 
Om ca. 14.05 uur opent voorzitter Cor van den Bosch de vergadering en verwelkomt alle 
aanwezigen, in het bijzonder mw. Wilma van Rulo (bestuurslid KBO-Best), dhr. Frans den Dekker 
(voorzitter van SeniorenRaad Best) en dhr. Mari Vervaart (voorzitter van de Koepel van de PVGE).  
Vervolgens leest de voorzitter de namen voor van de leden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, waarna hij allen vraagt te gaan staan voor een korte nagedachtenis. 
De voorzitter meldt verder dat punt 11 van de agenda vóór de pauze zal worden behandeld in  
plaats van ná de pauze. Zonder verdere wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
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      2. Mededelingen 
       De secretaris meldt dat 16 personen zich hebben afgemeld (zie hierboven). 
 

  3. Verslag van de notulencommissie 
    Mw. Truus Bot, mw. Lenie Rijkers en dhr. Dick de Jong hebben de notulen van de ALV2021 
    gecontroleerd. Mw. Truus Bot deed namens de notulencommissie het woord. Zij zei dat de  
    notulencommissie de notulen heeft gecontroleerd en na enkele correcties akkoord heeft  
    bevonden. Hierna werden de notulen door de vergadering goedgekeurd. 

 

  4. Benoeming notulen commissie 2022 
    De voorzitter bedankt de Notulencommissie. Er zal geen nieuwe notulencommissie worden  
    samengesteld. De huidige commissie blijft gehandhaafd. 

 

  5. Jaarverslag 2021 
      Secretaris, Christ Tunders, leest vervolgens het jaarverslag voor. Gelukkig konden er in 2021  
      weer een aantal activiteiten plaatsvinden. Zo kon ook de vrijwilligersmiddag en de infomiddag  
      weer doorgaan, maar ondanks dat voor de kerstviering  al mooie plannen gemaakt waren kon 
      deze vanwege de landelijk aangescherpte coronaregels niet doorgaan. Het bestuur had daarom  
      besloten alle leden een tegoedbon te geven die ingewisseld kon worden voor een kerstpresentje  
      bij de Plus in het centrum van Best. De secretaris memoreerde vervolgens dat we nog lang niet  
      klaar zijn met de Corona en dat we mogen hopen dat het virus snel onder controle gehouden  
      kan worden zodat we de draad weer vanouds kunnen oppakken. 

 
      In de jaarvergadering van 2021 stelde dhr. Chris Geerts zich niet meer herkiesbaar voor een 
      bestuursfunctie en nam afscheid als voorzitter van de Evenementencommissie en 
      vicevoorzitter van het bestuur. Het bestuur droeg dhr. Kees van Haaren en dhr. Luud 
      Raaijmakers voor als nieuwe bestuursleden. Hierop waren geen bezwaren gekomen, zodat 
      beide heren werden benoemd tot lid van het bestuur. 
  

      De Statuten waren in 2020 aangepast en daardoor moest het Huishoudelijk Reglement ook  
      worden gewijzigd. Dit is door de leden in de vergadering goedgekeurd. 
 
      Mw. Truus Emmers en de heren Chris Geerts, René Hendriks en Mart Jacobs werden door de  
      Algemene Leden Vergadering benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun bijzondere inzet  
      voor de  vereniging. Vanwege de corona maatregelen kon voorzitter Cor van den Bosch hen de  
      oorkondes met bijbehorend speldje niet fysiek uitreiken, maar hij heeft deze later  
      persoonlijk bij de mensen thuis overhandigd. 
 

       Aan mw. Nellie Leijtens, mw. Lieve Callens, mw. Diny van de Biggelaar, dhr. Walter  
      Leenders en mw. Marie-Louise Matheeuwsen viel de eer te beurt om het  
      ‘Schouderklopje’ te mogen ontvangen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.  
 
      Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden 1138.  
 

    6. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022 
      Penningmeester, Rob Bol, legt uit wat de gevolgen zijn geweest van Corona voor de activiteiten  
      van de vereniging. Het banksaldo laat zien dat we een rijke club zijn en veel geld op de bank  
      hebben staan, maar dat al dat geld niet allemaal van de vereniging is. Voor het project Gezond  
      Best Samen Fit, een initiatief van de SeniorenRaad Best voeren wij de administratie waarbij de  
      inkomsten en betalingen via onze bankrekening lopen. Maar zelf hebben we ook reserves  
      opgebouwd en is het eigen vermogen flink gegroeid doordat door Corona de activiteiten niet  
      doorgingen zijn er ook geen uitgaven geweest. Het jubileum in 2020 is niet gevierd en ook de  
      opbrengst van de RABO-clubkas kon niet besteed worden. De clubs hadden voorzieningen voor  
      hun eigen jubilea en zijn niet aan vieringen toegekomen, waardoor ook het vermogen van de  
      clubs is gegroeid. Voor 2021 is bij het vaststellen van de contributies hiermee rekening  
      gehouden in de verwachting dat ook in 2021 beperkingen in activiteiten en dus uitgaven  
      zouden zijn. Door lagere contributies vast te stellen is het exploitatieresultaat beperkt gebleven  
      zowel voor de vereniging als de clubs.  
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      De vraag wordt gesteld waarom de subsidie van de gemeente niet op de balans staat 
      aangegeven. De penningmeester legt uit dat dit bedrag besteed is aan diverse activiteiten  
      waardoor deze niet op de balans staat maar in de exploitatierekening is opgenomen. 
       
      In het exploitatie resultaat zien we aan de inkomsten kant: 

- de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Best die wij besteden voor activiteiten voor alle 
Bestenaren, zoals de Handreyking, vrijwilligers opleiding, infodag en een zangmiddag. 

- ons aandeel van de contributie die wij krijgen van de Koepel. 
- van de Rabo clubkas mochten we € 309,79 ontvangen. 

 
      Aan de uitgaven kant zien we: 

- de bijdragen aan de clubs van € 2,50 per lid. Door minder leden is dit minder dan 
voorgaande jaren.  

- de post PR&Communicatie (na aftrek van advertentie inkomsten). 
- de uitgave voor de vrijwilligersmiddag, die wel door kon gaan, maar de infomiddag niet. 
- de kosten voor de Handreyking/Lief en Leed zijn ongeveer gelijk gebleven.  
- de kosten voor de jaarvergadering die door Corona via ZOOM is gehouden en dus  

            lager uitvalt. 
- de post voor Evenementen, waaraan dit jaar nog flink is uitgegeven door de kerstbonnen 

actie. 
 
       Voor 2022 is begroot dat er meer uitgegeven wordt dan dat er aan inkomsten binnen komt. Dat  
       betekent dat er een negatief exploitatie resultaat zal ontstaan, waardoor het Eigen Vermogen 
       en de reserves zullen dalen. Waar mogelijk gaan we extra geld uitgeven in verband met het  
       inhalen van activiteiten uit 2020 en 2021.  
 

Over de clubs. 
De resultaten van de meer dan 30 clubs zijn niet in detail besproken. De penningmeester heeft  
aan alle clubcoaches een overzicht verstrekt van de financiële stand van zaken per  
31 december, met de afgesproken begroting en de contributie. Het aantal clubleden is 
teruggelopen, waardoor de contributie inkomsten zijn verminderd. 
Het is duidelijk dat de meeste clubs in 2021 geen of minder activiteiten hebben kunnen 
realiseren door Corona. 

 
Met de clubcoaches zijn afspraken gemaakt voor de begroting van 2022.  
Omdat veel clubs verhoudingsgewijs een te groot vermogen hebben, zijn de afspraken ook 
gericht op het verminderen van de vermogens door bv. contributie te verlagen, uitgaven te 
plannen om het clubgevoel te stimuleren of het (soms al voor 2021 geplande) jubileum te 
vieren. De som van al deze plannen leidt tot een begroot exploitatietekort. 

 
       Voor het lidmaatschap van PVGE is de contributie ook voor 2022 vastgesteld op € 21,00. 
 
       Hierna wordt de begroting voor 2022, inclusief alle clubbegrotingen, door de vergadering bij  
    acclamatie goedgekeurd. 
 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 
        De kascontrolecommissie bestond in 2021 uit de heren René Hendriks, Remy Remery en Ton van  
        der Steen. Dhr. Ton van der Steen en dhr. René Hendriks hebben de boekhouding over 2021 
       gecontroleerd op doelmatigheid en juistheid en hebben op grond van hun onderzoek  
       geen onvolkomenheden kunnen waarnemen. Zij stellen de Algemene Leden Vergadering voor  
       de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de financiële verantwoording over het  
       boekjaar 2021. Dit wordt door de leden per acclamatie aangenomen.  

 

8. Benoeming kascontrolecommissie voor 2022 
Dhr. Remy Remery heeft aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen. Dhr. René 
Hendriks en dhr. Ton van der Steen hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld. Voorzitter 
Cor van den Bosch vraagt de leden wie de plaats van dhr. Remy Remery in zou willen 
nemen. Dhr. Johan Callens wordt bereid gevonden in de kascontrolecommissie plaats te 
nemen. De leden stemmen in met hun voordracht. 
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   9. Verslag VR-leden over de Verenigingsraad 
       Dhr. Mat de Vaan legt in de vergadering uiteen wat de Verenigingsraad inhoudt en zoal doet.  
       Voor Best zitten 3 leden in de Verenigingsraad. Dit zijn mw. Ans Smits, dhr. Mat de Vaan en dhr.   
       Herman Wester. Verenigingsraadleden worden benoemd door de leden voor een termijn van  
       3 jaar met maximaal 2 verlengingen van 3 jaar. Op dit moment zijn geen nieuwe herbenoemingen  
       nodig. In 2021 heeft de Verenigingsraad met het Koepelbestuur vergaderd. Ook zaken die in  
       2020 waren uitgesteld door Corona werden behandeld. De reguliere punten, zoals goedkeuring  
       van de notulen,  jaarverslag, financieel verslag, verslag kascontrolecommissie en dechargeren 
       van het bestuur zijn allen in goede orde afgehandeld. 

Extra aandacht werd gegeven aan het financiële perspectief, het moeilijk werven van Koepel-
bestuursleden en de problemen met de website. 
Door Corona kon een geplande vergadering niet doorgaan. Er is wat vertraging opgelopen met 
de voortgang van het werkplan door het Koepelbestuur. De verwachting is dat in 2022 weer volop 
vergaderd kan worden en dat punten zoals meerjarenbegroting, de contributie, de voortgang met 
de website en belangenbehartiging afgehandeld kunnen worden. 
De financiële positie van de Koepel is goed maar er zijn wat onzekerheden, zoals de mate waarin 
Philips blijft sponsoren en de kosten van de vernieuwing van de website en ICT. In de 
eerstkomende vergadering van de Verenigingsraad zal hier meer duidelijkheid in komen. 

 

 10. Voorstel tot akkoord Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 Secretaris Christ Tunders legt uit waarom deze wet in het leven is geroepen.  
 Jaarlijks vinden er talloze rechtszaken plaats over wanbestuur. Regelmatig stelt de rechter het   
 hele bestuur aansprakelijk voor het (financieel) wanbeheer van één enkel bestuurslid. Met een  
 beetje pech moeten de bestuursleden daaruit voortkomende schulden ook nog uit hun eigen  
 zak betalen. In de Algemene Ledenvergadering van 2019 was door het bestuur van PVGE- 
 Best al aangegeven dat in het Huishoudelijk Reglement een definiëring over de  
 verantwoordelijkheden voor behoorlijk bestuur ontbrak en dit werd destijds in het Huishoudelijk  
 Reglement opgenomen en goedgekeurd door de leden in de Algemene Leden Vergadering van  
 2020. Per 1 juli 2021 is dit geregeld in een wet, de wet WBTR. 

        Iedere vereniging en stichting dient hieraan te voldoen. Bestuurders worden verplicht  
        procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting  
        vast te leggen. Het bestuur van PVGE-Best heeft zich ook beziggehouden met deze wet voor  
        een behoorlijk bestuur en inmiddels afspraken vastgelegd in een document om te voldoen aan  
        de wet. Deze vastgelegde afspraken zijn in hoofdlijnen: 
        1. Aansprakelijk van Bestuursleden 
        2. Tegenstrijdig belang 
        3. Afwezigheid van één of meer bestuursleden 
        4. Meervoudig stemrecht 
        5. Toezicht 
        6. Bindende voorwaarden van bestuurders 
        7. Raadgevende stem 
        8. Interne borging en statuten 
          
          Het rapport was door de leden op de website of bij de secretaris in te zien en het bestuur vraagt de 
         Algemene Leden Vergadering haar goedkeuring uit te spreken omtrent de gemaakte  
         afspraken die door het bestuur in het rapport zijn vastgelegd. De leden gaan hiermee  
         unaniem akkoord.  
 

        11. Presentatie over de nieuwe website 
        Dhr. Paul Sijbers, de assistent webmaster, meldt dat de oude leverancier failliet is gegaan en  
        daarom is er gezocht naar een nieuwe leverancier en is tevens van de gelegenheid gebruik  
        gemaakt om de website een frissere aanblik te geven. Paul laat aan de hand van beelden op  
        het scherm zien hoe de nieuwe website er uit komt te zien. De vraag wordt gesteld of de  
        invulformulieren direct zijn in te vullen of dat deze eerst geprint moeten worden. Paul zegt dat  
        de formulieren direct kunnen worden ingevuld op de computer. 
        Wilma van Rulo vraagt of het mogelijk is om via een link naar de website van het Senioren  
        Trefpunt te komen. Paul bevestigt dat dit inderdaad het geval is. De website is nog in opbouw  
        maar zal binnenkort definitief in werking komen. Vervolgens is het pauze. 
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      12. Jaarrede van de voorzitter 
       Voorzitter Cor van den Bosch spreekt na de pauze zijn jaarrede uit.  
      Hij gaf aan dat het aantal leden weliswaar is gedaald, maar hij hoopt en verwacht dat het weer  
      zal toenemen. We hebben nog steeds ruim 30 clubs en een aantal nieuwe clubs zijn in  
      voorbereiding, zoals een oude ambachten club, een zwemclub voor mannen en vrouwen en  
      een dansclub.  
      Ook zijn er zo’n 25 evenementen per jaar. Door Corona konden deze afgelopen 2 jaar  
      niet/gedeeltelijk doorgaan, maar de voorzitter hoopt dat in 2022 de geplande activiteiten weer  
      kunnen plaatsvinden.     .  
      Door een ruimere openstelling voor niet-leden om aan activiteiten te kunnen meedoen en  

        samenwerking met onze 7 zusterverenigingen én door intensivering van PR&Communicatie,  
        door meer publiciteit voor de vereniging te maken in de media, website of social media, hoopt  
        de voorzitter daardoor meer leden te werven.  
        De samenwerking met de Senioren Raad Best en KBO-Best zal worden geïntensiveerd en 
        diverse projecten en acties voor gezond en prettig leven zoals GezondBest samen fit en het  
        project Maandevenement van Adrie Brands in het kader van Sportakkoord zijn inmiddels 
        opgestart.  
        Ook door samenwerking met KBO-Brabant zal worden bekeken hoe efficiënt kan worden  
        samengewerkt op het gebied van ledenadministratie, juridische zaken, pensioen e.d. en 
        landelijk onze stem als senioren naar de overheid beter kunnen laten gelden.   
        De voorzitter benadrukte dat een vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers en  
        dat PVGE Best dringend behoefte heeft aan meer vrijwilligers, in het bestuur, bij commissies  
        en clubs. Hij bedankte alle 120 vrijwilligers die zich op een of andere manier inzetten voor de  
        vereniging. Met name zijn we op zoek naar een bestuurslid voor individuele belangenbehar- 
        tiging omdat Annelies Berende na 9 jaar als lid van het bestuur moet stoppen. Nieuwe 
        vrijwilligers voor de Evenementencommissie zijn welkom, want zij zorgen ervoor dat de  
        evenementen door het jaar heen georganiseerd worden en geven ondersteuning bij de 
        evenementen en bijeenkomsten. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter van de  
        Evenementencommissie Kees van Haaren. Ook zijn we op zoek naar ouderenadviseurs en  
        cliëntondersteuners. Indien men hiervoor interesse heeft kan men zich aanmelden bij Annelies  
        Berende, want zij neemt weliswaar afscheid als bestuurslid maar blijft binnen de vereniging  
        actief op dit gebied. Tevens is in de reiscommissie nog plaats voor een ledenvertegen- 
        woordiger, die mede bedenkt welke leuke reizen we kunnen gaan maken. Hiervoor kan men  
        zich aanmelden bij de voorzitter van de reiscommissie, Cor van den Bosch. Voor ons  
        verenigingsblad Actief zijn we op zoek naar mensen voor interviews, een advertentiewerver en  
        mensen die de Actief willen bezorgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het  
        bestuurslid voor PR&Communicatie, Koos Mulder. 
        Voor de clubs zijn ook altijd vrijwilligers welkom die de clubcoach ondersteunt of vervangt bij  
        zijn of haar afwezigheid. Hiervoor kan men zich aanmelden bij club coördinator Sjef van  
        Gastel. Ook voor het oprichten van een nieuwe club moet men bij hem zijn.  
 
        Voorzitter Cor van den Bosch vraagt vervolgens nog aandacht voor het project Gezond Best  
        Samen Fit om extra inkomsten te vergaren.  
        Dit project zal o.a. gesponsord worden door de opbrengst van de PaasProms, die gehouden  
        wordt op de legerplaats Oirschot. Er zijn flyers beschikbaar waar informatie op aangegeven  
        staat. Ook wordt busvervoer geregeld tegen een kleine vergoeding en hij vraagt allen hier  
        naar toe te gaan of hieraan ruchtbaarheid te geven.  
        De kaartjes zijn via de website te bestellen óf na de vergadering bij penningmeester Rob Bol  
        die in de foyer klaar zit met zijn laptop om direct kaartjes voor wie dat wil te bestellen.  
        Tevens geeft de voorzitter aan dat men ook mee kan doen met het project Gezond Best  
        Samen Fit en informatie daarover is te vinden op de flyers die in de hal liggen. Ook voor de  
        reizen maakt de voorzitter nog wat reclame. 
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 13. Bestuurssamenstelling 

       Bestuurslid Koos Mulder geeft aan dat er voor 2022 mutaties binnen het bestuur plaatsvinden. 
       Er vinden enkele termijnveranderingen plaats en Annelies Berende neemt afscheid binnen het  
       bestuur en is niet meer herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van  
       9 jaar. Voor haar wordt een opvolger gezocht. Annelies neemt niet definitief afscheid, want zij  
       blijft aan als coördinator voor de commissie Vreugde en verdriet.         

 

         
         Het bestuur bestaat in 2021 uit: 
        - Cor van den Bosch – voorzitter 2e termijn 
        - Rob Bol – penningmeester 1e termijn 
        - Annelies Berende – individuele belangenbehartiging 3e termijn 
        - Sjef van Gastel – club coördinator 2e termijn 
        - Kees van Haaren – coördinator Evenementencommissie 1e termijn 
        - Koos Mulder – PR&Communicatie 1e termijn 
        - Luud Raaijmakers – collectieve belangenbehartiging  
        - Christ Tunders – secretaris/vice voorzitter 2e termijn 
 
        Voorzitter Cor van den Bosch, club coördinator Sjef van Gastel en secretaris Christ Tunders  
        stellen zich wel herkiesbaar na afloop van hun tweede termijn en ook penningmeester Rob  
        Bol stelt zich herkiesbaar na afloop van zijn eerste termijn. Allen worden door de leden in de  
        Algemene Leden Vergadering met groot applaus herkozen.  
 

      14. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden 
        Het bestuur heeft ook dit jaar besloten enkele vrijwilligers in het zonnetje te zetten omdat zij  
        zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging.  
        Dit jaar viel het ‘Schouderklopje’ te beurt aan:  
        - Mw. Nelleke Blitterswijk die al vele jaren een drijvende kracht was of is in onze clubs voor  
          koken, wandelen, de theaterclub en in de treinreisclub.  
          en  
        - Dhr. Herman Wester, de webmaster die gedurende verschillende jaren de website bijhoudt en  
          samen met dhr. Paul Sijbers nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe website en is  
          tevens lid van de Verenigingsraad voor PVGE-Best.  
        Omdat zij beiden verhinderd waren beloofde de voorzitter hen thuis te bezoeken en hen te  
        bedanken middels een cadeaubon.  
 
        Vervolgens draagt het bestuur de ledenvergadering twee mensen voor om hen te benoemen  
        tot lid van verdienste van Seniorenvereniging PVGE Best vanwege hun jarenlange inzet voor  
        de vereniging. Dit jaar zijn dit: 
         - Mw. Annelies Berende, omdat zij gedurende 9 jaar op inspirerende wijze leiding heeft  
          gegeven aan een team van enthousiaste vrijwilligers dat de leden bijstaat op het  
          gebied van vreugde en verdriet, belastingservice, thuisadministratie en klushulp en 
          met name als coördinator van de commissie de Handreyking.  
          In haar functie van bestuurslid individuele belangenbehartiging was zij permanent  
          adviseur van de SeniorenRaadBest waarin zij tevens de rol van cliëntenondersteuner heeft  
          vervuld. 
 
         En aan: 

 
        - Dhr. Gerard Wienk, omdat hij jarenlang de lay-out en illustraties voor de nieuwsbrieven, 

de elektronische nieuwsflitsen, het nieuwsblad Actief en voorkomende speciale  
uitgaven zoals flyers en het in 2013 uitgegeven jubileumboek verzorgt. 
Tevens is hij redacteur in de commissie PR & Communicatie en redacteur van de  
nieuwsbrief / nieuwsblad Actief. 
 

 De vergadering stemt met hun benoeming in met applaus. 
          Voorzitter Cor van den Bosch overhandigt hen vervolgens de oorkonde met bijpassende 
          zilveren speld.  
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15. Rondvraag 
- Mw. Beppie Slingerland vroeg of de vereniging een bedrag zou kunnen schenken aan  
  giro 555 t.b.v. de vluchtelingen uit Oekraïne dat momenteel in oorlog is met Rusland.  
  Voorzitter Cor van den Bosch zei dat hij het een mooi initiatief vindt en dat het bestuur 
  zal bespreken welk bedrag er overgemaakt kan worden. De leden ter vergadering stemden  
  hiermee in. 

         - Dhr. Chris Geerts zegt dat veel ouderen geen computer hebben of er niet mee overweg  
           kunnen en vraagt het bestuur hier meer aandacht aan te besteden. PR&Communicatie  
           bestuurslid Koos Mulder antwoordt hem dat het bestuur daar aandacht voor heeft en er mee  
           bezig is. 
         - Mw. Ans Smits vraagt wat men verlangt door mee te doen met het project Gezond Best  
           samen fit. De voorzitter antwoordt haar dat met hulp van een gezondheidscoach aan mensen  
           begeleiding wordt aangeboden die behoefte hebben om aan hun gezondheid te werken. 

- Dhr. Adrie Peperstraten vraagt waarom je op de website op het inschrijfformulier van een  
  reis of evenement niet kunt volstaan met het invullen van je lidmaatschapsnummer waarna  
  de gegevens verder automatisch worden ingevuld. Dit zal worden voorgelegd aan onze  
  webmaster. 
 

16. Sluiting 
         De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en belangstelling  
         en nodigt iedereen uit om in de foyer onder het genot van een hapje en een drankje nog even  
         gezellig na te babbelen. 
 

Namens het bestuur, Christ Tunders, Secretaris PVGE Best 


