
 
 
 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26  augustus 2021 

 
Aanwezig volgens de presentielijst 100 leden, waarvan 5 bestuursleden 
 
1. Opening 

De voorzitter, Wiel Berden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij dat 
het weer mogelijk is om een fysieke vergadering te houden, weliswaar met de beperking dat alle 
aanwezigen een Corona vaccinatiebewijs moesten tonen. Aan 4 leden moest helaas de toegang 
geweigerd worden omdat ze geen vaccinatie bewijs konden tonen.  
Vervolgens staat de vergadering stil bij de overleden leden. Met name herdenken wij de in 2020 
overleden penningmeester Gerard van Veldhoven. 
Wiel heeft samen met Betsy van den Boom een bezoek gebracht aan mevrouw Hendriks-Vrijsen 
omdat zij 50 jaar lid is van PVGE. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
– Van 15 leden is bericht van verhindering ontvangen. 
– Tot onze spijt  moet het bestuur bekend maken dat de Tennisclub per 1 september zal 
ophouden te bestaan. Het bestuur en de voormalige kaderleden van de Tennisclub hebben een 
verschil van mening over de nieuwe financiële huishouding en ondanks pogingen van het 
bestuur om het onderwerp te bespreken met de leden van de Tennisclub is dat niet gelukt. 
– Een motie van afkeuring, mede ondertekend door 9 leden van de tennisclub, is ingediend door 
Kees Karman. Hierin wordt het handelen van het PVGE bestuur afgekeurd. Deze motie zal als 
agendapunt  7a worden besproken. 
– Daarnaast heeft Kees Karman zich als tegenkandidaat aangemeld voor de functie van 
penningmeester. Dit zal bij de bestuursverkiezing besproken worden.  
 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2020 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
 

4. Jaarverslag 2020 
Enkele punten uit het verslag dat op de website te lezen is: 
– Beperkte mogelijkheden vanwege COVID-19 
– Bestuur: – Gerard van Veldhoven overleden; Hans Verburg als (tijdelijke) vervanger 
  – Ondersteuning door andere vrijwilligers 
  – Vrijwilligers attentie met de feestdagen 
  – Virtuele bestuursvergaderingen 
– Geen ledendagen en nieuwjaarsreceptie 
– Belangenbehartiging voornamelijk op afstand 
– Overleg met de gemeente via video – vergaderen 
– Ouderen- en Ziekenbezoek door telefonisch contact; sporadisch huisbezoek 
– Ledendaling van ca. 3,3% - COVID-19? 
– De activiteiten van de ruim 20 clubs waren beperkt; het ingeschreven deelnemers stabiel 
gebleven 
– Lezingen: aantal lezingen via elektronische weg (Immanuelkerk) 
– Reisgroep – reizen geannuleerd 
 

5. Financieel verslag 2019 
De tijdelijke penningmeester Hans Verburg presenteert de financiële cijfers van het boekjaar 
2020.   
Door het plotseling overlijden van Gerard van Veldhoven heeft er geen overdracht kunnen 
plaatsvinden. 
De overgang van een gedecentraliseerde administratie, waarbij alle clubs hun eigen financiële 
administratie onderhielden naar een gecentraliseerde administratie bij de PVGE 
penningmeester is verder voorbereid voor een invoering op 1 januari 2021.  



Pierre Smulders meldt dat hij tegen de gewijzigde financiële structuur is. Jan Haartsen geeft aan 
dat de Bridgeclub wel een eigen kascommissie had. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie 

Jan Noord meldt namens de kascontrolecommissie (bestaande uit Ton de Kok en Jan Noord) 
dat er vanwege Corona geen fysieke controle heeft kunnen plaatsvinden. De controle verliep via 
e-mail.   
Er is dit jaar een nieuw systeem ingevoerd en de organisatie is veranderd. Er heeft geen 
overdracht  plaats kunnen vinden naar de waarnemend penningmeester. 
De exploitatierekening en de balans zijn gecontroleerd en er zijn geen afwijkingen gevonden. 
Voorgesteld wordt het bestuur te dechargeren, hetgeen onder applaus door de ledenvergadering 
wordt bevestigd. 
 

7. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
Omdat Ton de Kok aftreedt wordt naast Jan Noord, Cor Roelandse benoemd tot lid van de 
kascontrolecommissie. Ine Boogerd wordt benoemd tot reservelid. 
 

7a. Motie van afkeuring 
Nadat de motie van afkeuring nogmaals wordt voorgelezen, vraagt Aad Marseille wat men wil 
bereiken met deze motie, aangezien deze niet het beleid van het bestuur ter discussie stelt maar 
het handelen ten opzichte van de tennisclub. Hierop volgt een brede discussie. Uiteindelijk 
besluit een grote meerderheid van de vergadering  om de motie niet in stemming te brengen, 
aangezien het alleen de tennisclub betreft. 
 

8. Huishoudelijk reglement 2021 
Doordat er nieuwe statuten zijn vastgesteld moet er ook een nieuw Huishoudelijk Reglement 
komen. Besloten is daarbij om het reglement in 2 delen te splitsen, waarbij het 2e deel flexibel 
is. Daarbij zijn ook de spelregels voor de nieuwe financiële structuur vastgelegd. Clubs kunnen 
hun eigen reglementen daaraan koppelen, uiteraard binnen de kaders die het huishoudelijk 
reglement biedt. 
Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd. 
 

9.   Verkiezing bestuursleden 
Nadat Kees Karman een toelichting geeft waarom hij zich kandidaat heeft gesteld als 
penningmeester wordt een begin gemaakt met de verkiezing, maar omdat volgens de statuten 
alleen de voorzitter in functie wordt benoemd en de taakverdeling van de overige bestuursleden 
binnen het bestuur wordt bepaald, zijn er nu dus 3 kandidaten voor 2 bestuursfuncties.   
Hierop wordt een kiescommissie samengesteld: Marije Jansen en Fred Smits.  
De schriftelijke stemming heeft het volgende resultaat: 
Kees Karman 17 stemmen 
Ineke Suijs  98 stemmen 
Hans Verburg 90 stemmen 
Ongeldig  1 stem 
Onthouding 1 stem 
Daarmee zijn Ineke Suijs en Hans Verburg benoemd tot bestuurslid.  
Vervolgens wordt Wiel Berden onder applaus herkozen als voorzitter. 

 
10. Beleids- en werkplan 2021 

Omdat het jaar al halverwege is zijn een aantal plannen al uitgevoerd. 
– Voltooiing reglementen en spelregels 
– Verbetering communicatie met Coaches en Clubs 
– Promotionele acties via wervingscampagne; PR materiaal; Publicaties in media 
– Structurele verbeteringen financiën afronden 
– De draad weer oppakken na COVID-19 
  

11. Begroting 2021 
Halverwege het jaar is gebleken dat vanwege de Covid-19 beperkingen de begroting geen goed 
beeld geeft van de werkelijke situatie. 
 



13. Verenigingsraad 
Vanwege het terugbrengen van het aantal leden van de Verenigingsraad van 6 naar 3 leden 
wordt afscheid genomen van de heren van den Berg, Haartsen en Rooijakkers. Zij krijgen onder 
dankzegging een vloeibare attentie.  
 
De Verenigingsraad heeft de afgelopen periode voornamelijk virtueel vergaderd. 
 

14. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
Als afsluiting van de vergadering wordt ook nog afscheid genomen van Rob Goudvis, die is 
afgetreden als bestuurslid PR (en tijdelijk is vervangen door een PR commissie) en van Gerrie 
Berden als evenementen coördinator. Beiden krijgen ook een vloeibare attentie. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 


