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JAARVERSLAG 2017    Personeelsvereniging Gemeente Zoetermeer 

De vereniging is in 1970 opgericht met het doel in ontspannen sfeer de onderlinge band levendig te houden 
en te verstevigen. Maandelijks, behalve in juli en augustus in verband met de zomervakantie, worden door 
het bestuur hiertoe activiteiten georganiseerd. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten worden er ook 
nieuwe activiteiten georganiseerd. Er wordt naar gestreefd om een zo breed mogelijk programma neer te 
zetten. In het verenigingsjaar 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 

Januari: Geen activiteiten gepland. 
 

Februari: De Algemene ledenvergadering (ALV) - dinsdag 7 februari 2017 om 16.00 uur. 
De ALV heeft dinsdag 7 februari 2017 plaatsgevonden met aansluitend het bestuursavondje. 
Bij de ALV waren 7 bestuursleden en 5 leden aanwezig.  
De secretaris heeft het jaarverslag doorgenomen waarin, op verzoek van Jan Bakker, nog 
vermeld werd dat het klaverjassen voor oud-collega’s is gestopt en dat het overgebleven 
kasgeld ter beschikking is gesteld aan een goed doel. 
 
Richard Weel, gaf een toelichting op de exploitatierekening 2016. De kerstreis was duurder 
uitgevallen door meer deelnemers dan verwacht en de hierdoor benodigde inzet van een 
extra bus. Ook de kosten voor het kerstpakket vielen hoger uit dan begroot aangezien we 
meer leden hadden en dat we per persoon € 30 i.p.v. € 27,50 hebben uitgegeven. 
De kerstattentie konden de leden zelf via internet bestellen o.a. i.v.m. de verbouwing van het 
stadhuis en het ontbreken van opslagruimte. We hebben een bedrag (creditnota) van de 52 
leden die niets besteld hebben à € 25 per stuk (totaal € 1.300) ontvangen. Het viel op dat er 
voornamelijk cadeaubonnen besteld waren. 
In 2017 is in de nieuwe begroting de kerstattentie wederom gesteld op € 27,50 per persoon. 
Het is aan het bestuur en de situatie eind 2017 om hier eventueel van af te wijken. 
Ook dit jaar hebben we weer € 5.000 gereserveerd voor het te vieren lustrumfeest in 2020. 
De Workshop tapas/sushi was een extra activiteit en is gefinancierd uit het eigen vermogen.  
De exploitatierekening en de begroting zijn hierop aangepast. 
 

De kascontrolecommissie heeft de controle uitgevoerd en de financiële stukken zijn goed 
bevonden. De kascontrole is dit jaar door Corrie Erinkveld-Eversen en Wendy van den Berg 
uitgevoerd. Bij de controle was Esther Heeres (2de penningmeester) ook aanwezig. 
De penningmeester wordt decharge verleend. 
 

Er waren 2 bestuursleden die te kennen hebben gegeven te willen aftreden t.w. Richard 
Weel en Lilian Steenwinkel. Robin Jordaans, Lisanne Vis en Jennifer Waterreus hebben zich 
kandidaat gesteld als bestuurslid. Het huidige bestuur wilde geen keuze maken tussen deze 
enthousiaste collega’s zodat het bestuur ze alle drie benoemd heeft als bestuurslid. 
Hierdoor komt het aantal bestuursleden op acht. Mocht er bij beslissingen gestemd moeten 
worden en dit gelijk eindigen (vier voor/vier tegen) dan heeft het dagelijks bestuur (DB) de 
eindbeslissing. 
Robin Jordaans volgt hiermee Lilian Steenwinkel op (periode 2017-2020). Richard treedt 
tussentijds af en wordt opgevolgd door Lisanne Vis (periode 2015-2018). Jennifer Waterreus 
stelt zich benoembaar voor de periode 2017 – 2020. 
 

Er waren 2 bestuursleden van wie het ambtstermijn afliep t.w.: Jolanda Schouten en 
Raymond Dorstijn. Beiden zijn herbenoemd voor een nieuwe periode (2017-2020). 
 

Aansluitend was er een borrel en volgde de bestuursavond in het restaurant Jofel in de 
Dorpsstraat (http://classbyjofel.nl/). 
 
 

Maart/April: Workshop (Pasen) – donderdag 30/3 en 6/4 – Esther/Jessica/Lisanne (budget € 400,--) 
Voor de paasworkshop van bloembinderij ‘De Nobel’ voor het bloemschikken c.q. 
paasstukken maken waren er voor 6 april, 26 aanmeldingen en voor 30 maart, 16 
aanmeldingen. Men was zeer tevreden over de workshop. Voorgaande keren was er één 
lange tafel, nu waren er allemaal losse tafels met groepjes mensen. Al met al een geslaagde 
avond.  

http://classbyjofel.nl/
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  Bingo (2Bhome) – woensdag 19 april – Raymond/Natasja/Jennifer (budget € 1.000) 
Het was een gezellige avond en er waren 80 deelnemers (incl. 7 bestuursleden). Het enige 
was dat het storend was dat men tijdens de Bingo rondging met hapjes en het aanvullen van 
de nootjes niet goed ging. Hopelijk is het volgend jaar mogelijk om de Bingo weer in het 
stadhuis te doen. Door de noodgedwongen verandering van locatie en de daarbij 
optredende hogere kosten is er een tekort ontstaan op deze activiteit. 
 

Mei:  Gezinsactiviteit Duinrell - 3 mei 2017 - Esther/Jennifer/Jessica (budget € 3.000) 
Het was goed weer en in totaal waren er slechts 41 personen (± 10 gezinnen) mee naar 
Duinrell. De locatie en dat er tegelijk ook een actie was van de Lidl zal hierbij ook een rol 
gespeeld hebben. Ook gaan telkens meer mensen zelf weg in de meivakantie aangezien 
deze 2 weken duurt. Het blijft koffiedik kijken bij de redenen waarom mensen wel of niet 
meegaan. Door minder deelnemer een groot budgetoverschot.  
 

Juni:  Dagreis Maastricht – vrijdag 9 juni – Esther/Natasja/Robin (budget € 3.500) 
Er waren 57 deelnemers bij de dagreis Maastricht, maar op de dag zelf zijn er 3 personen 
niet meegegaan. Bij de aankomst in Maastricht verliep de koffie met vlaai wat rommelig, 
omdat we iets eerder waren en het restaurant nog niet op ons gerekend had. Dit werd echter 
redelijk snel opgepakt door het restaurant. 
Bij het restaurant op de terugweg was het buffet goed, echter de bediening liet te wensen 
over (één vrouw was bijzonder lomp). Na wat problemen met de zitplaatsen had uiteindelijk 
iedereen plek. Het was een leuke dag ondanks dat de dag startte met slecht weer. Ook de rit 
met de zonnetrein was erg leuk, maar het bandje met informatie was slecht hoorbaar. 

 
Workshop smartphone fotografie – donderdag 22 juni + 6 juli – Robin/Lisanne/Esther 
De 1ste avond (donderdag 22 juni) waren er 25 deelnemers en de 2de avond (donderdag 6 
juli) waren er 23 deelnemers. Degene die afwezig waren op de avond zelf, maar zich wel 
hadden opgegeven hebben alsnog de lensjes gehad. Ook de presentatie is nog aan alle 
deelnemers gezonden (Pdf). Het waren leerzame avonden waarbij je zag wat je eigenlijke 
allemaal kan met je mobiel. 

Juli- 
Augustus: GEEN ACTIVITEITEN (zomervakantie) 

 
September: Escaperoom – 26 en 27 september - Jolanda/Jessica/Lisanne (budget € 600) 

De eerste avond (dinsdag 26 september) met 2 groepen verliep goed. Beide groepen zijn 
binnen het uur ontsnapt. Bij het borrelen, na de escaperoom, waren veel hapjes. 
De tweede avond (woensdag 27 september) met 3 groepen verliep iets moeizamer. Groep 1 
bleek er al te zitten (hadden daar gegeten) en men wilde wisselen in de keuze van 
escaperoom. Alle groepen is het niet gelukt om te ontsnappen. Al met al was het een 
gezellige avond met een lange leuke borrel. Totaal waren er 25 deelnemers. 

Oktober- 
November: PV film “Justice League” – zondag 19 november – Raymond / Jessica (budget € 750). 

Totaal waren 76 deelnemers, incl. 3 bestuursleden. Het was een goede spannende film en 
de activiteit is prima verlopen. Es was een positief budgetsaldo op deze activiteit. 
 

PV Sinterklaasfeest – woensdag 22 november – Esther / Natasja / Jessica (budget € 1.000). 
Er namen 65 kinderen deel aan het sinterklaasfeest. Alle cadeautjes zijn verstrekt. 1 kindje 
was ziek maar cadeautjes is meegegeven en 2 moesten eerder weg i.v.m. afzwemmen en 
hebben ook hun cadeau meegekregen. Sinterklaasfeest is verder prima verlopen en vele 
leuke reacties gehad. Feest zal voortaan altijd in de Driesprong plaatsvinden omdat het niet 
in de zalen van het stadhuis kan i.v.m. de ruimte en inkijk (glas). 
 

December: PV Kerstattentie – vanaf 8/12 – Raymond / Jessica / Jolanda (€ 21.505 o.b.v. 782 stuks). 
In totaal kregen 780 leden een kerstattentie. Van diverse collega’s zijn positieve reacties 
ontvangen over de wijze en keuze bij de kerstattentie. Collega’s die hun kaart en/of code 
kwijt waren of niet hadden ontvangen konden zich melden bij de secretaris en kregen de 
code alsnog.  
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Ook is er namens het bestuur van de PV een kerstgroet gedaan en meerdere malen een 
herinnering aan de leden gedaan die nog niet besteld hebben. 
Wederom waren er enkele berichten dat enkele leden hun bestelling nog niet hadden 
ontvangen. De Makro heeft dit zo goed mogelijk opgelost. Dit is gezien het aantal en de 
postdrukte ook niet zo vreemd. 
Totaal zijn van de 780 kerstattentie er 750 besteld, t.w. 96,2% (totaal 854 producten bestelt). 
Het bedrag voor de ‘overige’ 30 niet bestelde kerstattenties gaan naar het goede doel 
“iedereen een maaltijd”. Totaal zijn er door leden 360 cadeau- /tegoedbonnen besteld. 
 
PV Kerst(markt)reis – vrijdag 15 december – Lisanne / Esther / Robin (budget € 4.000). 
De kerstmarktreis zat vol, maar er waren tussen de aanmeldingstermijn en vertrekt enkele 
afmeldingen. Daardoor stonden er op de reservelijst geen liefhebbers meer. 
De dag zelf hadden we 132 deelnemers en waren er 3 zieken waardoor we met 129 
personen vertrokken. 
Het instappen en vertrek verliep vlot en er ging alleen iets mis met de gereserveerde plekken 
voor de bestuursleden (aandachtspunt voor een volgende keer). 
Om ± 7.20 uur vertrokken we met de bus richting Münster. Daar aangekomen bleek het een 
verrassende mooie stad met leuke kerstmarkten. Ook deze waren er zichtbare 
veiligheidsmaatregelen genomen. Dag begon met een beetje regen maar later brak de zon 
door. 
Om 16.45 uur vertrokken we vanuit Münster vanaf naar Hengelo (Van der Valk).  
Daar stond een Live Cooking Buffet voor ons klaar en uitgebreide variatie. Het eten was 
super en er werd goed aangevuld. Locatie was sfeervol en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Algemeen: 
Naast de kerstattentie en het voordelig deelnemen aan activiteiten levert het lidmaatschap nog de volgende 
voordelen op; 

 Op vertoon van de lidmaatschapspas kan bij diverse bedrijven met korting gekocht worden. 
Bedrijven die korting geven staan op de kortingspaslijst. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. 

 Bij het deelnemen aan bepaalde sportactiviteiten verleent de personeelsvereniging een subsidie per 
deelnemend PV-lid. 

 
De personeelsvereniging beschikt over een eigen internetpagina op de gemeentelijke pagina 
www.zoetermeer.nl/PV. Deze is intern en extern te benaderen. Ook staat er een link op het intranet ENZO 
om de PV-site te benaderen en worden de berichten vanuit de PV ook op ENZO geplaatst. 
Gepensioneerden die niet over een PC beschikken krijgen de activiteiten thuis gestuurd via de post. De 
PV-site bevat allerlei informatie over het reilen en zeilen van de personeelsvereniging. Ook zijn de recente 
acties, aanbiedingen, kortingsbonnen en de kortingspaslijst te bekijken. 
 
Vanaf juli 2017 is de wijze van aan- en afmelden voor het PV-lidmaatschap voor salarisleden gewijzigd. Dit 
kan en moet je voortaan zelf doen via "Mijn PROFIT". Als je inlogt bij "Mijn PROFIT", dan ga je bij 
"Aanvragen" naar "Aanvraagformulieren". Onder het kopje "Overig" staan: "PV-lid worden" en "PV 
lidmaatschap stopzetten". Door een datum te kiezen in het vakje "Begindatum" en dit te bevestigen via de 
knop "Aanmaken" wordt je per die datum lid of zeg je per die datum op. De datum dient altijd de 1ste dag 
van de (eerstvolgende) maand te zijn. 
De secretaris van de PV krijgt bericht van iedereen die lid geworden is. Daarna krijgen alle nieuwe leden 
hun ledenpas (voorzien van ledennummer) thuisgestuurd. Met dit ledennummer c.q. ledenpas kan je 
deelnemen aan activiteiten van de PV en korting krijgen bij diverse bedrijven. 
 
Indien jouw dienstverband bij de Gemeente Zoetermeer stopt (pensioen of andere werkgever) dan stopt 
je lidmaatschap automatisch per die datum dat je uitdiensttreding plaatsvindt (als je geen loon meer 
ontvangt kan je maandelijkse bijdrage ook niet meer worden afgehouden).  
Indien je met pensioen gaat en toch lid wilt blijven moet je dit kenbaar maakt aan de PV. 
Bij het opzeggen van je lidmaatschap wordt verzocht om je ledenpas in te leveren bij de secretaris. 
 
De PV Gemeente Zoetermeer heeft een regeling en een toegang tot de Personeelsvoordeelwinkel. De 
secretaris maakt regelmatig (± 1x per 6 weken) die nieuwe aanbiedingen en de link naar de PV 

http://www.zoetermeer.nl/PV
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Voordeelwinkel bekend via de mail en Enzo. Standaard staan deze, en inlogcodes, ook op de PV-site. De 
meeste reacties van de leden over de site en het aanbod zijn zeer positief. 
 
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. In deze 
vergadering wordt de exploitatierekening, begroting en de gang van zaken van de vereniging besproken en 
kunnen leden hun stem laten horen. 
Het bestuur probeert elk jaar weer leuke activiteiten te organiseren, zaken te verbeteren en gehoor te 
geven aan wensen en verzoeken van leden. De contributie voor 2017 bedroeg € 2,50 p/m (€ 30 p/j) voor 
salarisleden en de helft t.w. € 15,00 p/j voor gepensioneerde leden. 
 
In het verenigingsjaar 2017 werd het bestuur gevormd door: 

1. Natasja Mulders, voorzitter (Stedelijke Ontwikkeling) 
2. Esther Heeres - van der Wal, vicevoorzitter/penningmeester (Financiën en Control)  
3. Raymond Dorstijn, secretaris (Stadsbeheer) 
4. Jessica Zweers (GIP, Publieksplein) 
5. Jolanda Schouten-Verbeek (Vastgoedbedrijf, servicedesk) 
6. Jennifer Waterreus (I&A, Informatiebeheer) 
7. Robin Jordaans (VVH, Toezicht) 
8. Lisanne Vis (WZI) 

 


