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JAARVERSLAG 2019 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 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 2019 hebben de volgende 
activiteiten plaatsgevonden: 
 

Januari:  Gezinsactiviteit Winter Efteling – vrijdag 4 januari 2019 – Esther/Jolanda (budget ± € 5.000) 
De activiteit naar de Winter Efteling is goed verlopen en was erg leuk. Vooral de watershow 
was prachtig. Ook hebben we enkele leuke reacties mogen ontvangen van de leden. 
In totaal zijn we met 119 personen vertrokken (2 afmeldingen) en één gezin is zelf met de 
auto geweest. Het dinerbuffet was eenvoudig maar goed en werd goed bijgevuld. Drankjes 
waren goed verzorgd. De kosten van deze activiteit gingen van het eigen vermogen af. 

 
Februari: De Algemene ledenvergadering (ALV) - donderdag 7 februari 2019 om 16.00 uur. 

De ALV heeft donderdag 7 februari 2019 plaatsgevonden en er waren 8 bestuursleden en 3 
leden aanwezig. 
De secretaris heeft het jaarverslag 2018 doorgenomen, waarbij werd aangegeven dat het 
lidmaatschap van de PV nog steeds € 2,50 per maand kost en dat de PV gebruik gaat 
maken van de infoschermen (narrowcasting) die boven de verschillende koffiecorners 
hangen.  
 

Esther Heeres geeft een toelichting op de exploitatierekening 2018 en heeft de begroting 
2019 doorgenomen. Het aantal PV-leden flink is afgenomen t.w. van 782 leden naar 
ongeveer 750 leden. Het aantal werknemers is wel toegenomen, maar dit komt voornamelijk 
door veel inhuur die geen lid kunnen worden. De exploitatierekening laat een overschot zien 
wat komt doordat enkele activiteiten ‘goedkoper’ uitvielen door minder deelnemers. Het 
positieve saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 

De verificatiecommissie heeft op 29 januari 2019 de controle uitgevoerd en de financiële 
stukken zijn goed bevonden. De controle is uitgevoerd door Richard Weel en Corrie 
Erinkveld – Eversen. Bij de controle was Esther Heeres (penningmeester PV) ook aanwezig. 
De penningmeester is decharge verleend. 
De verificatiecommissie bestaat in 2019 uit Koos van Herk, Corrie Erinkveld – Eversen en 
Richard Weel en de controle zal wisselend door 2 van de 3 leden plaatsvinden. 
 

Van Natasja Mulders en Esther Heeres - van der Wal liepen de ambtstermijnen af. Beide 
waren aftredend, maar stelden zich herbenoembaar voor een nieuwe periode (2019-2022). 
Beiden zijn herbenoemd. 
Robin Jordaans heeft de Gemeente Zoetermeer verlaten en treedt af. Rob Hofschreuder 
stelt zich benoembaar en wordt benoemd in haar plaats. 
 

Aansluitend was er een borrel en volgde de bestuursavond in het restaurant Tot Zo aan het 
Oosterheemplein. 
 

Maart:  PV Winterbingo – woensdag 6 maart – Raymond/Natasja (budget € 1.500) 
De winterbingo heeft plaatsgevonden bij Gamecity op woensdag 6 maart en er waren 100 
deelnemers.  
 

Prison Island – woensdag 27 maart – Lisanne/Jessica/Jolanda 
Prison Island heeft plaatsgevonden en er waren 51 deelnemers. Was leuk om te doen maar 
de organisatie vanuit Gamecity verliep niet helemaal goed. Lisanne heeft Gamecity een 
klachtenmail gestuurd waarna Gamecity positief heeft gereageerd en heeft alle deelnemers 
een tegoedbon aangeboden. 
 

April/Mei: Workshop paasbloemstuk – woensdag 17 april – Jennifer/Esther/Jessica 
De workshop trok 41 deelnemers en vond plaats bij de Nobel. De ervaring was dit keer een 
stuk minder. We kregen enkele opmerkingen o.a. het was rommelig, te weinig ruimte bij de 
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uitleg en het stuk werd niet door iedereen mooi of handig gevonden. Redenen genoeg om 
volgend jaar naar een andere aanbieder te kijken.   
 

Sportieve activiteit (suppen) – donderdag 16 mei – Jolanda/Natasja 
Helaas waren er maar 5 aanmeldingen waarvan 3 bestuursleden. Activiteit is afgeblazen en 
het bedrijf en de deelnemers zijn op de hoogte gebracht. De oorzaak van weinig deelnemers 
blijft gissen. Misschien te vroeg in het seizoen (te koud/slecht weer). 
 

Juni:  Dagreis Alkmaar & Broekerveiling – vrijdag 21 juni – Rob/Esther/Natasja 
Aantal deelnemers (63) viel tegen. Reden blijft onduidelijk, misschien dat het programma niet 
aansprak. Het blijft moeilijk om te bepalen waardoor dat komt. We zijn met één dubbeldekker 
naar Alkmaar afgereisd. De dag is prima verlopen, we hadden goed weer en na afloop heeft 
het bestuur enkele leuke reacties ontvangen. Aan het einde van de dag bij een All-inclusive 
restaurant van Corendon in Badhoevedorp gegeten. 
 

Zomer:  Zomeractiviteit Speeltuin Westerpret - woensdag 24 juli – Jennifer/Raymond 
Er namen aan deze activiteit in totaal 73 personen deel. Het was de dag zelf prima weer 
(warm en zonnig) en de PV heeft leuke reacties ontvangen op deze extra zomeractiviteit.  
Een minpunt was dat de man in het kraampje het niet onder controle had. Het was te veel 
werk voor één man waardoor het eten te lang duurde. Al met al een prima initiatief van 
Jennifer en voor herhaling vatbaar. 
 

Augustus: GEEN ACTIVITEITEN (zomervakantie). 
 

 

September/  Activiteit – n.t.b. (september) – Raymond/Jennifer/Rob (± € 900) 
Najaar:  Een geschikte locatie vinden voor het darten gaf problemen. Gezien de tijd van het jaar en 

de andere activiteiten in deze periode heeft het bestuur besloten deze activiteit voor het jaar 
2019 te laten vervallen. 

 
Activiteit – n.t.b. (oktober) – Jolanda/Rob/Lisanne (± € 900) 
Het organiseren van een eventuele GPS-speurtocht (geocaching) is gezien de tijd van het 
jaar en de andere activiteiten in deze periode vervallen. Er wordt bekeken om dit eventueel 
opnieuw te organiseren in 2020. 
 
Workshop smartphonefotografie – 24/9, 16/10 en 6/11 – Jessica/Lisanne/Esther (± € 900) 
De avonden zijn prima verlopen. Aantal deelnemers op dinsdag 24 september bedroeg 25 
onder leiding van Lisanne. Op woensdag 16 oktober zijn er 26 deelnemers geweest onder 
leiding van Jessica en op woensdag 6 november zijn er 20 deelnemers geweest onder 
leiding van Esther. 

 
Oktober: PV Bowlen en Gourmetten – donderdag 31 oktober – Raymond/Jennifer (± € 1.000) 

Bij deze activiteit waren 32 deelnemers. De avond in de Bowling Westerpark is weer als erg 
gezellig ervaren en het eten was lekker. 

 
November: PV Sinterklaasfeest – woensdag 20 november – Natasja/Esther/Jessica (€ 1.000) 

Het Sinterklaasfeest, met dit keer danspieten, was erg leuk en er waren 72 kinderen 
opgegeven. Er was maar één zieke. 

 
PV Film (Frozen 2) – zondag 24 november – Raymond/Jennifer (€ 750) 
Er waren 144 deelnemers voor de PV-film Frozen 2 (Disney) op zondag 24 november in 
Kinepolis. Het was een erg leuke film en de voorstelling is prima verlopen. 

 
December:  Kerst(dag)reis Hasselt – vrijdag 13 december – Lisanne/ Rob/Esther/Jolanda (€ 4.000) 

Er zouden 149 deelnemers meegaan met de kerstreis op vrijdag 13 december naar 
winterland in Hasselt (België). Uiteindelijk zijn we met 145 personen vertrokken in twee 
bussen (dubbeldekker en gewone bus). 
De markt viel wat tegen. Het slechte weer en de vele opbrekingen in de stad hielpen niet 
echt. Ondanks dat bleek Hasselt best wel een leuke stad (horeca) en was het een leuke dag. 
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Een goede locatie voor het avondeten was nog even moeilijk te vinden maar het avondeten 
beviel goed. Er was wel een onwelwording van een collega met suikerziekte. Het bestuur 
geeft wel aan even niet meer met de kerstreis naar België te gaan aangezien deze 
kerstmarkten toch minder zijn in vergelijking met Duitsland. 
 

 PV Kerstattentie – vanaf dinsdag 17/12 – Raymond/Jessica /Jolanda (budget € 20.798 o.b.v. 
749 stuks). 
Er zijn totaal 755 kerstpakketten besteld en deze zijn dinsdag 17 december binnengekomen. 
Ze zijn pas even na 13.00 uur afgeleverd i.p.v. tussen 08.00-10.00 uur zoals afgesproken. 
Hierdoor hebben we uren staan wachten, hebben we enkele honderden collega’s moesten 
teleurstellen die tussen 12.00 – 13.00 uur het pakket kwamen ophalen en extra 
ophaalmomenten moeten inlassen op donderdag en vrijdag. De late levering kwam door het 
slecht inplannen van de vervoerder. De PV heeft een klacht ingediend bij de Makro. 
Op vrijdag 11 januari 2020 stonden er nog 22 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 wederom te schenken aan stichting “iedereen een 
maaltijd” en deze heeft de pakketten op vrijdag 18 januari 2020 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 thuisgestuurd 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. 
 

 
Mini-enquête Personeelsvereniging Zoetermeer 2019 
De personeelsvereniging heeft vanaf 25 juni een mini-enquête gehouden om zo antwoord te krijgen op 
enkele vragen waarmee de activiteiten zo goed mogelijk kunnen worden afgestemd op de wensen van de 
leden. Deze enquête kon tot vrijdag 12 juli ingevuld worden. 
In totaal hebben 343 personen deelgenomen aan deze enquête en geven we hierbij inzage in de 
belangrijkste uitslagen. 
 

Op de volgende vragen hebben we antwoorden ontvangen: 
1. Aan welke kerstattentie geef je de voorkeur? => 50,4% heeft aangegeven zelf een kerstcadeau te 

willen uitkiezen via internet. Dit heeft het bestuur doen besluiten om dit om de twee jaar zo te gaan 
doen. Dit betekent dat er in 2019 voor een kerstpakket wordt gekozen en dat er er in 2020 een 
kerstcadeau via internet kan worden uitgekozen. 

2. Heb je behoefte aan een aparte communicatie-groep op ENZO om bijvoorbeeld ideeën uit te 
wisselen en in contact te komen met andere PV-leden om aan een activiteit deel te nemen? => 
66,2% heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. Er zal geen aparte communicatie 
groep op ENZO komen. 
Wel zal er i.v.m. de concernbrede vernieuwing van ENZO een aparte PV groep komen waar de 
leden lid van moeten worden om het PV-nieuws en de -activiteiten te kunnen volgen. 

3. Naar welke dag gaat je voorkeur uit voor een dagreis? => 71,7% heeft de vrijdag aangegeven. 
4. Hoe zou jij het liefst willen deelnemen aan een PV-activiteit? => 53,4% heeft aangegeven geen 

voorkeur te hebben om met of zonder introducé deel te nemen aan een activiteit en dit af te laten 
hangen van het type activiteit. 

http://www.zoetermeer.nl/PV
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5. Maak je gebruik van de kortingen die je krijgt op vertoon van je PV-ledenpas? => 52,8% heeft laten 
weten dit niet te doen. De PV is bezig om de lijst bij te werken en zal hierna deze lijst extra onder de 
aandacht brengen zodat meer leden er gebruik van kunnen gaan maken. 

6. Op de laatste vraag of men nog suggesties heeft voor de PV, hebben we allerlei diverse 
antwoorden gehad maar vooral ook veel positieve geluiden om zo door te gaan. 

 
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 2019 bedroeg € 2,50 p/m (€ 30 p/j) voor 
salarisleden en de helft t.w. € 15 p/j voor gepensioneerde leden. 
 

In het verenigingsjaar 2019 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. Rob Hofschreuder (VVH, Marktmeester) 


