Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Personeelsvereniging Gemeente
Zoetermeer
Betreft:

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 11 februari
2021.

Locatie:

I.v.m. de coronamaatregelen vond de vergadering digitaal plaats via MS-teams.

Aanwezig: Bestuursleden: Natasja Mulders (voorzitter), Esther Heeres – van der Wal (penningmeester),
Raymond Dorstijn (secretaris), Rob Hofschreuder, Jolanda Schouten – Verbeek, Jessica
Zweers, Jennifer Waterreus en Lisanne Vis.
Leden: Koos van Herk, Richard Weel, Ineke van der Sterre, Astrid Bouwer – Baars en Karsten
Toornvliet.
Afgemeld: Hanke Heine en Joop Smit.
1. Opening & vaststellen agenda:
Om 16.08 uur opent Natasja Mulders de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.
2. Mededelingen en ingezonden stukken:
Geen bijzonderheden of ingezonden stukken. Enkele leden hebben te kennen gegeven niet aanwezig te
kunnen zijn bij de Algemene Ledenvergadering (zie afmeldingen). Verder geen mededelingen.
3. Vaststelling verslag van de ALV van dinsdag 6 februari 2020:
Geen op- en/of aanmerkingen n.a.v. de tekst of inhoud van het verslag. Verslag is hierbij goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2020:
Raymond Dorstijn neemt het verslag door en geeft aan hoe activiteiten en andere zaken zijn verlopen.
Helaas brak in het voorjaar 2020 de coronacrisis uit waarbij op vrijdag 13 maart er door de overheid
vergaande maatregelen werden genomen waardoor het organiseren nagenoeg onmogelijk werd.
In navolging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft het bestuur van de PV
besloten activiteiten terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. Hiermee volgde de PV de
richtlijnen van de Gemeente Zoetermeer. Ook is het lustrumfeest uitgesteld.
Het bestuur heeft besloten, i.v.m. de corona-crises, om ook in 2020 alle leden weer een digitale
kerstattentie te verstrekken. Het lidmaatschap van de PV kost nog steeds € 2,50 per maand voor
salarisleden.
5. Exploitatierekening 2020:
Esther Heeres geeft een toelichting op de exploitatierekening 2020. Door de coronacrisis hebben veel
activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Een groot deel van positieve saldo wordt toegevoegd aan het
eigen vermogen en een deel aan het lustrumfeest 2025. De rente bedroeg afgelopen jaar een schamele
€ 0,16 en staat inmiddels op 0%.
6. Verslag van de verificatiecommissie:
De verificatiecommissie heeft 22 januari 2021 de jaarlijkse controle uitgevoerd. De controle is dit jaar
uitgevoerd door Corrie Erinkveld en Koos en beide hebben de financiële stukken akkoord bevonden. Bij de
controle was Esther Heeres (penningmeester PV) ook aanwezig. De penningmeester wordt hierbij
decharge verleend. De voorzitter bedankt de commissie en de penningmeester voor hun bijdrage.
7. Begroting 2021:
Esther Heeres neemt kort de begroting door. Koos merkt op dat er een correctie moet plaatsvinden van
€ 8000 (Lustrumfeest 2020 -> 2021) en dat deze onttrokken moet worden van het Eigen Vermogen (E.V).
Esther zal hierop de begroting aanpassen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar bijdrage. De begroting is hierbij goedgekeurd en
vastgesteld. Eventueel kunnen er extra activiteiten gedaan worden.
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Astrid geeft aan dat er mogelijkheden zijn online o.a. pubquiz en escaperoom. Rob en Jolanda geven aan
te denken aan een online Bingo en smartphone-activiteit online. Koos ziet een online-quiz wel zitten.
Esther verzoekt iedereen ideeën te mailen naar de PV.
8. (Her)benoeming leden verificatiecommissie:
De verificatiecommissie bestaat uit Koos van Herk, Corrie Erinkveld-Eversen en Richard Weel.
Allen stellen zich herbenoembaar en worden hierbij (her)benoemd. De controle zal wisselend door 2 van de
3 leden plaatsvinden. De voorzitter bedankt de verificatiecommissie voor hun inzet en bijdrage.
9. (Her)benoeming bestuursleden:
Voor Jessica Zweers en Lisanne Vis lopen de ambtstermijnen (2018-2021) af. Beide zijn aftredend, maar
stellen zich herbenoembaar voor een nieuwe periode (2021-2024). Alle aanwezige leden gaan akkoord met
de benoemingen en daarmee worden deze bestuursleden (her)benoemd.
10. Rondvraag:
Koos is al sinds 1/1/2011 met pensioen en vraagt of er bij de gemeente nog Cd-roms verkrijgbaar zijn van
Windows 7. Antwoord: Helaas is dit niet meer het geval.
Er zijn verder geen opmerkingen c.q. vragen.
11. Sluiting:
Om 16.56 uur werd met dankzegging de vergadering gesloten.
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