
 
 
 
 
 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17 maart  2022 

 
Aanwezig volgens de presentielijst 85 leden, waarvan 6 bestuursleden 
 
1. Opening 

De voorzitter, Wiel Berden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij dat 
de Corona beperkingen zijn opgeheven waardoor het weer mogelijk is de ALV op een datum te 
houden zoals die in de staturen is vastgelegd.  
Vervolgens staat de vergadering stil bij de 49 in 2021 overleden leden. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is van 5 leden een bericht van verhindering ontvangen. 
 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 augustus 2021 
Opmerkingen van Pierre Smulders: 
Agendapunt 5: Pierre Smulders meldt dat hij tegen de gewijzigde financiële structuur is en dat 
de invoering ervan per 1 januari 2021 strijdig is met het huidige Huishoudelijke Reglement.  
→ Reactie bestuur: De nieuwe financiële structuur was ook in lijn met het vorige huishoudelijk 
reglement. 
Agendapunt 6: Ik mis het geopperde bezwaar tegen de niet fysieke afhandeling van de 
kascontrole en de reactie van het bestuur daarop. 
→ reactie bestuur: Gezien de corona beperkingen was er geen mogelijkheid voor een fysieke 
controle. 
Agendapunt 7a: Uit de zin “Hierop volgt een brede discussie.” kan niemand opmaken waarover 
is gediscussieerd. Graag een voor de lezer herleidbare uitwerking ervan. 
→ reactie bestuur: De totale discussie over de tennisclub heeft geen toegevoegde waarde. 
Agendapunt 8: Daaraan toevoegen “Pierre Smulders merkt op dat de WBTR (Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen) weliswaar per 1 juni 2021 van kracht is geworden maar dat deze wet 
pas over vijf jaren op naleving ervan zal worden gecontroleerd. Voorzitter Wiel Berden beaamt 
deze constatering.”  
→ reactie bestuur: opmerking wordt toegevoegd. 
 
Punt 5 moet Financieel verslag 2020 zijn. 
Er zijn geen verdere opmerkingen op het verslag. 
 

4. Jaarverslag 2021 
Gevraagd wordt om afkortingen zoveel mogelijk te beperken. 
Geen verdere opmerkingen over dit verslag. 
 

5. Financieel verslag 2021 
Hans Verburg geeft een toelichting op het financiële jaarverslag, waarbij hij ook een toelichting 
geeft op de geldstromen binnen PVGE. 
Kees Karman vraagt naar de toegevoegde waarde van de PVGE Koepel. Op dit moment is er  
een discussie over de rol van de koepel. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole commissie bestaande uit Jan Noord en Cor Roelandse  heeft geconstateerd dat 
de jaarcijfers een reëel beeld geven van de inkomsten en uitgaven in 2021 en stellen voor het 
bestuur te dechargeren. Dit wordt onder applaus door de ledenvergadering bevestigd. 
Wel heeft de kascontrolecommissie nog een vraag over betalingen van contributie voor de 
vereniging en clubs, hetgeen tot misverstanden kan lijden. (zie bijlage) Het bestuur werkt aan 
een vereenvoudiging hiervoor. 
 



7. Benoeming kascontrolecommissie 2022 
Omdat Jan Noord aftreedt wordt naast Cor Roelandse, Ine Boogerd benoemd tot lid van de 
kascontrolecommissie. Cathelijne Prinsen en Bob Groeneveld worden benoemd tot reservelid. 
 

8.   Verkiezing bestuursleden 
Zowel Ben van den Berg als Hans Verburg worden voor hun 2e termijn benoemd tot bestuurslid. 
Daarnaast wordt Aad Marseille benoemd tot bestuurslid. 
Vervolgens wordt afscheid genomen van de bestuursleden Ton Zeegers en Leo Wolf en 
worden zij door Wiel Berden bedankt met een cadeaubon en bloemetje voor hun inzet voor 
PVGE Veldhoven.  

 
9. Beleids- en werkplan 2022 

Vanwege de corona beperkingen zijn diverse plannen van 2021 nog niet uitgevoerd. Het plan 
voor 2022 is daarom een voortzetting van de plannen voor 2021. 
Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan promotie van PVGE Veldhoven door middel 
van flyers, advertenties in Veldhovens Weekblad en Thuis in Veldhoven. 
Ook komt er binnenkort een nieuwe PVGE website. Dit is mede het gevolg van het faillissement 
van de huidige provider. 
Kees  Karman vraagt of de AOW plannen van de regering een aandachtspunt is voor PVGE. 
Deze taak ligt bij de PVGE Koepel. 
 

10. WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 
Deze wet is ook van toepassing voor PVGE en het bestuur werkt aan de specifiek document 
hierover voor PVGE Veldhoven en wil dit tijdens de volgende ALV presenteren. 
  

11. Begroting 2022  
Omdat de verwachting is dat de situatie in 2022 weer genormaliseerd is, zijn de uitgaven hoger 
dan in 2021, maar het is nog steeds mogelijk een sluitende begroting te maken. 
 

12. Rondvraag en sluiting 
– Marije Jansen vraagt naar Veldhoven Gezond. Dit is een algemene actie binnen Veldhoven, 
waaraan ook PVGE meedoet door middel van de open dag op 21 april en een markt op 23 april. 
– John Rooijakkers meldt dat de nieuwe website vanaf 23 maart operationeel is. Voorlopig zal 
PVGE Veldhoven geen gebruik maken van de afgeschermde deel. 
 
Als afsluiting van de vergadering wordt ook nog afscheid genomen van José Klaassen, die 
jarenlang de ledenadministratie en de distributie van de Veldpost heeft verzorgd en inmiddels is 
opgevolgd door Monique Vervest. Wiel Berden overhandigt haar onder dankzegging voor het 
vele werk een cadeaubon en een bloemetje. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


