JAARVERSLAG 2018

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 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Januari:

Geen activiteiten gepland.

Februari:

De Algemene ledenvergadering (ALV) - dinsdag 6 februari 2018 om 16.00 uur.
De ALV heeft dinsdag 6 februari 2018 plaatsgevonden en er waren 8 bestuursleden en 4
leden aanwezig.
De secretaris heeft het jaarverslag doorgenomen, waarbij werd aangegeven dat de
werkende collega’s vanaf september 2017 het aanmelden als lid van de PV zelf moeten
doen via Profit.
Esther Heeres geeft een toelichting op de exploitatierekening 2017 en heeft de begroting
doorgenomen. Het aantal PV-leden is ongeveer gelijk gebleven.
De bingo is duurder uitgevallen dan begroot. Dit kwam o.a. doordat er uitgeweken moest
worden naar een andere locatie i.v.m. de verbouwing van het stadhuis.
Het aantal deelnemers voor de gezinsactiviteit Duinrell viel tegen. Oorzaken hiervoor zouden
de meivakantie kunnen zijn of dat er tegelijk een kortingsactie liep bij de Lidl.
Het eigen vermogen (E.V.) is genoeg om, als we geen subsidie meer zouden krijgen van de
gemeente, nog één jaar door te kunnen draaien met de activiteiten. Gezien de opgebouwde
reserve voor het lustrumfeest, waarin eerder een groot bedrag is gestort i.v.m. een financiële
meevaller, wordt de jaarlijkse reservering teruggedraaid van € 5.000 naar € 2.000 per jaar.
In de begroting was de kerstattentie wederom gesteld op € 27,50 per persoon. Het is aan het
bestuur om hiervan af te wijken. Het bestuur heeft geen reden om te twijfelen dat de PV de
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage krijgt.
De verificatiecommissie heeft op 23 januari 2018 de controle uitgevoerd en de financiële
stukken zijn goed bevonden. De controle is uitgevoerd door Koos van Herk en Corrie
Erinkveld – Eversen. Bij de controle was Esther Heeres (penningmeester PV) ook aanwezig.
De penningmeester is decharge verleend.
De verificatiecommissie bestaat in 2018 uit Koos van Herk, Corrie Erinkveld – Eversen en
Richard Weel en de controle zal wisselend door 2 van de 3 leden plaatsvinden.
Van Lisanne Vis en Jessica Zweers liepen de ambtstermijnen af. Beide waren aftredend,
maar stelden zich herbenoembaar voor een nieuwe periode (2018-2021). Beiden zijn
herbenoemd.
Aansluitend was er een borrel en volgde de bestuursavond in het restaurant Bonjour
Vietnam in het Stadshart.

Maart:

PV Workshop Caribische Brunch – 7+8+13+15 maart – Jolanda/Jennifer (budget € 1.000).
De avonden verliepen goed. Het was een leuke locatie maar wel koud en rommelig. Over de
4 avonden verspreid waren er totaal 40 deelnemers. (7/3 = 11 personen, 8/3 = 15 personen,
13/3 = 7 personen, 15/3 = 7 personen). De hartige brunch was leuker en leerzamer. De
cateraar heeft aangegeven te gaan verhuizen naar een nieuwe grotere locatie. Indien we
deze workshop herhalen dan (over paar jaar) alleen hartig en op de nieuwe locatie.
PV Bingo (attractiecentrum) - woensdag 28 maart – Raymond/Natasja (budget € 1.500).
In totaal waren er 85 deelnemers incl. 5 bestuursleden. Het aantal deelnemers is
vergelijkbaar met vorig jaar. Het hadden er meer kunnen zijn (maximaal 100 deelnemers),
maar de medewerkers van PPL hadden een andere bijeenkomst. De leden waren over het
algemeen positief over de locatie. De extra ronde was een leuk verhaal met mooie prijzen.
Iedereen heeft bij binnenkomst een bingo-dabber (bingo-stift) ontvangen.
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April/Mei:

PV Workshop Vrolijk Voorjaarsbloemstuk – woensdag 16 en donderdag 17 mei –
Raymond/Jennifer (budget € 650).
Beide avonden zijn prima verlopen. Op woensdag was Jennifer namens de PV aanwezig en
waren er 16 deelnemers. Op donderdag was Raymond er namens de PV en waren er 19
deelnemers. Het was erg leuk om te doen, duurde niet te lang en iedereen ging met een
prachtig bloemstuk naar huis.

Juni:

PV Dagreis Gent – vrijdag 15 juni – Robin/Natasja/Esther/Lisanne (budget € 3.500).
De dagreis naar Gent was superleuk en we hadden prachtig weer. Er was van tevoren wel
gedoe met veel afzeggingen. Totaal hadden zich 88 personen aangemeld (= maximaal
aantal) en er zijn tenslotte 87 personen meegegaan.
We werden ontvangen met koffie met ‘appeltaart’ (bleek een soort cake te zijn). Verder was
er op de dag een rondwandeling met veel hapjes (sneukelen) en een boottocht. Het
restaurant in Gent was prima en we hebben er heerlijk gegeten.

VERVALLEN PV Airsoft & karten – woensdag 27 juni – Robin/Lisanne (budget € 1.000).
Voor deze activiteit waren er slechts 6 aanmeldingen. Het is niet duidelijk waar dit nu aan
lag.
Het bestuur heeft besloten deze activiteit niet door te laten gaan. Het budget van € 1.000 is
ten gunste gekomen van andere nog te organiseren activiteiten.
Zomer:

JuliAugustus:

PV Moorddiner – donderdag 5 juli (2Bhome) - Lisanne/Jessica/Esther (budget € 1.000).
De aanloop verliep rommelig. Dit kwam o.a. door de twee verschillende bedrijven om zaken
mee te regelen t.w. 2Bhome en Dinnerspel. Er waren 23 aanmeldingen en tenslotte zijn er
21 deelnemers geweest. Op het laatste moment waren er nog afzeggingen waaronder Robin
die geen vrij kon krijgen van haar werk.
De zaal was leuk aangekleed en de spelleiding was aanwezig. De rollen werden verdeeld in
9 verschillende rollen. Tussen de dinergangen door zat veel tijd en de link naar het eten was
vaag. Eten was goed maar in verhouding duur. Ook het spel was duur voor de begeleiding
die je ervoor kreeg. Lisanne heeft een mail gewijd aan Dinnerspel ter opheldering en lering
omtrent de organisatie. Gezien de reactie en afwikkeling heeft het bestuur aangegeven
voorlopig geen activiteiten meer te laten plaatsvinden bij 2Bhome.
GEEN ACTIVITEITEN (zomervakantie).

Zomer:
UITGESTELD PV (sportieve) activiteit – n.n.b.(uitgesteld naar voorjaar 2019) – Natasja/Jolanda
(budget € 1.000)
De commissie heeft gekeken naar suppen & kanoën bij het Noord Aa (Van Vliet). Er zijn
daar 10 supplanken en 1x een 10-persoonsplank beschikbaar. Deze activiteit zou dan maar
door een kleine groep leden kunnen worden gedaan. Het bestuur vindt dit geen bezwaar.
Borrelen bij Happy Moose (i.v.m. de loopafstand naar Van Vliet) is ook een mogelijkheid.
Gezien de tijd van het jaar en de blauwalg zal dit doorgeschoven worden naar het voorjaar
van 2019.
Najaar:
November:

PV film "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” – zondag 18 november - Jennifer/
Raymond (budget € 750).
De PV had wederom een zaal gehuurd bij Kinepolis in Zoetermeer. Het was een gave film en
totaal zijn er 110 aanmeldingen geweest. Er was een minimum afname i.v.m. de grote van
de zaal van 130 personen.
PV Sinterklaasfeest – woensdag 21 november – Esther/Natasja/Jessica (budget € 1.000).
Het feest heeft wederom plaatsgevonden in de gymzaal van de Driesprong. Totaal zijn er 73
kinderen met aanhang geweest. Het sinterklaasfeest is prima verlopen. De nieuwe
aangevulde versiering viel in goede smaak (met dank aan Jolanda). Sinterklaas zal volgend
jaar op woensdag 20 november plaatsvinden en voor de viering zal weer gekeken worden
naar een toneelstuk.
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PV bowlen en steengrillen – donderdag 22 november– Jessica/Jennifer (budget € 1.000).
De activiteit was erg gezellig en in totaal waren er 47 aanmeldingen. De PV heeft dan ook
veel leuke enthousiaste reacties ontvangen. Het eten & drinken was prima geregeld en
drankjes liepen lekker door. Kortom voor herhaling vatbaar.
December:

PV workshop kerstbonbons maken – 11+12 december – Jolanda/Jessica (budget € 800).
De workshop “kerstbonbons maken” was leuk en geslaagd. Op 11 december waren er 19
deelnemers en op 12 december 23 deelnemers (1 persoon was het vergeten). De 2de dag
was de ruimte redelijk vol en druk. 25 personen per avond is echt het maximum.
Kerst(markt)reis (Essen) – vrijdag 14 december – Natasja/Esther/Jennifer (budget € 4.000).
De kerstreis naar Essen (Duitsland) zat vol (120 personen) en is prima verlopen. We zijn met
115 personen vertrokken i.p.v. 120 (5 afmeldingen) en waren vrij vlot in Essen. Het weer was
droog en fris en het was daar heerlijk winkelen ondanks dat Essen niet zo’n mooie stad is.
Het diner (v/d Valk, Duiven) was prima verzorgt.
PV Kerstattentie – vanaf dinsdag 18/12 – Raymond / Jessica / Jolanda (budget € 21.505
o.b.v. 782 stuks).
In totaal kregen 750 leden (ledenstand 1/10/2018) een kerstattentie. Doordat de verbouwing
van het stadhuis vertraagd was werd pas in juli duidelijk of we opslagruimte hadden voor een
kerstpakket of dat de PV de kerstattentie weer via internet moest laten plaatsvinden. Nadat
dit duidelijk werd heeft het bestuur zich uitgesproken om dit jaar weer een traditioneel
kerstpakket te doen. De commissie is donderdag 27 september naar de Makro geweest en
heeft daar proefpakketten samengesteld. De keuze van het bestuur is gevallen op het pakket
“Urban Jungle”.
Levering en de uitgifte van het pakket is prima verlopen en het bestuur heeft veel positieve
en leuke reacties mogen ontvangen op de inhoud van het kerstpakket. De uitgifte vond
voornamelijk plaats op dinsdag 18 december en woensdag 19 december. Daarna hadden de
leden t/m vrijdag 11 januari 2019 de tijd om het pakket op te halen. Overige pakketten
zouden geschonken worden aan een goed doel.
Na deze datum stonden er nog 20 pakketten in de PV-kast die niet zijn opgehaald en/of
waarvan de leden hebben aangegeven deze aan een goed doel te willen schenken.
Het bestuur heeft bepaald deze pakketten dit jaar te schenken aan stichting “iedereen een
maaltijd” en deze heeft de pakketten op vrijdag 18 januari 2019 opgehaald.

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.
De Meet & Greet voor nieuwe medewerkers is komen te vervallen. De secretaris heeft het formulier
aangepast dat nieuwe medewerkers krijgen van P&O over hoe ze lid kunnen worden. Ook is de tekst
aangepast op de PV-site. Nieuwe medewerkers hebben ook toegang tot een speciale webpagina voor
nieuwe medewerkers. De informatie van de PV en link naar de PV-site is hier inmiddels aan toegevoegd.
Vanaf september 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
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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 maken aan de PV.
Bij het opzeggen van je lidmaatschap wordt verzocht om je ledenpas in te leveren bij de secretaris.
De PV van de Gemeente Zoetermeer heeft een regeling en een toegang tot de Personeelsvoordeelwinkel.
De secretaris maakt regelmatig de aangeleverde nieuwe acties / aanbiedingen en de link naar de PV
Voordeelwinkel bekend via de mail en Enzo. De inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de secretaris. De meeste
reacties van de leden over de site en het aanbod zijn zeer positief.
Na de verbouwing heeft de PV een nieuwe, eigen kastruimte gekregen nabij het vergadercentrum. Hierin
worden alle attributen en documenten (archief) bewaard. De PV-kast is voorzien van een elektronisch slot
waarvoor alle bestuursleden van de PV toegang hebben. De PV deelt de kast met de collega’s van de
CultuurGids.
Naar aanleiding van de bestuurswisseling (Algemene ledenvergadering) voor de functie van
penningmeester is er op 5 februari 2018 een wijziging verwerkt bij de kamer van koophandel (KvK).
Richard Weel is uitgetreden en Esther Heeres is toegetreden. Kort daarna is Natasja Mulders geregistreerd
bij de ABN-AMRO als 2de penningmeester en kan nu ook namens de PV bankzaken doen.
Lisanne Vis is halverwege 2018 met zwangerschapsverlof gegaan en heeft haar taken als bestuurder op
een laag pitje gezet in die periode. Zij is inmiddels moeder geworden van een zoon (1/10/2018) en zal in
januari 2019 terugkeren.
Op vragen vanuit de Gemeente i.h.k.v. de AVG heeft de secretaris gemeld dat er een lijst is met de
privégegevens (adressen e.d.) van de bestuursleden en de PV-leden. Deze lijsten zijn verder niet met de
Gemeente gedeeld juist i.h.k.v. de AVG en aangezien ze zelf ook een groot deel van deze gegevens al
hebben.
De afwikkeling van de kerstattentie van december 2017 verliep moeizaam. Afspraak met de Makro was dat
het bedrag van de niet bestelde kerstattenties aan “iedereen een maaltijd” werd geschonken. Het betrof
een donatie van € 750 (30 kerstattenties à € 25). De leden hadden zelf al rechtstreeks € 155 aan attenties
gekozen voor “iedereen een maaltijd”. Dit werd eind april 2018 overgemaakt door de Makro.
De Makro heeft uiteindelijk 26 juni 2018 het resterende bedrag van € 750 overgemaakt. De secretaris heeft
hiervan een bevestiging van beiden zijden gehad. Totaal werd dus € 905 overgemaakt aan de stichting en
deze waren hier zeer gelukkig mee.
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. In deze
vergadering worden 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 2018 bedroeg € 2,50 p/m (€ 30 p/j) voor
salarisleden en de helft t.w. € 15 p/j voor gepensioneerde leden.
In het verenigingsjaar 2018 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. Jennifer Waterreus (I&A, Informatiebeheer)
5. Jessica Zweers (GIP, Publieksplein)
6. Jolanda Schouten - Verbeek (Vastgoedbedrijf, Servicedesk)
7. Lisanne Vis (WZI)
8. Robin Jordaans (VVH, Toezicht)
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