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Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den
Helder van de PCOB op 17 maart 2016.
Aantal aanwezige leden: 49, het bestuur daar onder begrepen.
Afwezig: alle andere leden.
Aantal afberichten: nul.
Opening
Om 14.31 uur opent de voorzitter, dhr. van der Velde, de vergadering. Hij heet iedereen hartelijk
welkom. Hij memoreert het afgelopen jaar: dat het een mooi jaar was, met een jubileum op muzikale
wijze gevierd.
Hij leest vervolgens een gedicht voor van Toon Hermans. Het gedicht gaat over de lente, in het
bijzonder het getierelier van de vogels, wat mooi accordeert met het fraaie weer buiten. Dit
getierelier van vogels is volgens de dichter dermate mooi dat wij het met onze instrumenten
nauwelijks kunnen evenaren.
Vervolgens gaat hij over op het onder druk staan van de pensioenen. Een niet zo aardig onderwerp,
maar via deze narigheid komt hij tot de uitspraak dat wij in ieder geval elkaar nog hebben.
Vaststelling notulen2015
De notulen worden zonder noemenswaardige opmerkingen goedgekeurd. De secretaris wordt
bedankt voor zijn inspanningen.
Jaarverslag 2015
De voorzitter loopt de koppen langs.
Bij de bestuurssamenstelling wordt opgemerkt dat mevr. A. Huiberts ontbreekt.
Bij het kopje leden blijft hij even staan bij de opmerking dat voor het eerst het aantal leden wat is
afgenomen.
Bij het kopje belastinghulp roept iemand in de vergadering “prima”, kennelijk bedoeld voor de
betreffende hulpverleners.
Bij de reiscommissie krijgt mevr. Ellermeijer het woord. Zij meldt dat de reiscommissie nu alleen van
de PCOB is, omdat de ANBO er niet meer is. De reizen zelf zitten goed vol. Mevr. Mollema is tot de
reiscommissie toegetreden.
Bij het kopje Bingo wordt massaal ingestemd met de opmerking dat die middagen heel gezellig zijn.
Verslag van de kascontrolecommissie
Dhr. Timmermans doet als voorzitter verslag van de bevindingen van de commissie.
De commissie heeft zich goed in de stukken verdiept en is tot de conclusie gekomen dat de
gepresenteerde jaarcijfers een getrouw beeld geven van de financiële situatie. Hij bedankt de
penningmeester voor het vele en voortreffelijke werk en verzoekt de vergadering hem te
dechargeren, wat met applaus door de vergadering wordt gedaan.
Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
De heer Kwast complimenteert de penningmeester met het bedrag van € 350,-- voor de niet inbare
contributie. Een duidelijke vermindering ten opzichte van het vorige jaar.

De regels bij het lid worden en het opzeggen van het lidmaatschap zijn niet altijd even duidelijk. Er
komt binnenkort een bericht waarin deze onduidelijkheid zal worden weggenomen.
Het resultaat van de jaarrekening is negatief, maar dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het
jubileum, waar voor geld was gereserveerd.
De bankrekening is overgegaan van de ABN-AMRO naar de RABO. Dit naar aanleiding van het gedrag
van de eerstgenoemde bank toen er van penningmeester werd gewisseld. Mochten leden nog geld
overmaken aan deze bank, dan komt dat vanzelf weer terug. De penningmeester roept op toch
vooral te letten op het juiste bankrekeningnummer, dat van de RABO.
Opgemerkt wordt dat het met het lief en leed potje goed gaat.
In de financiële stukken staat abusievelijk het jaartal 2013 vermeld, maar dat moet natuurlijk 2015
zijn.
Contributie 2016
De contributie is verhoogd: van een individueel lid van € 30,-- naar € 32,-- en van een echtpaar van €
50,-- naar € 52,--. De reden is hoofdzakelijk de verhoging van de afdracht aan Zwolle: van € 39,-- naar
€ 41,-- voor een echtpaar, terwijl voor een individueel lid nu € 24,-- moet worden afgedragen.
De vergadering is verbaasd over de hoogte van deze afdracht. Zo blijft er maar weinig over voor de
afdeling Den Helder. Wat doen ze daar in Zwolle eigenlijk mee, is een logische vraag.
Het antwoord moet worden gezocht in de aanwezigheid van een aantal beroepskrachten, een
bureau en een landelijk uitgegeven blad. Deze mensen en dit bureau behartigen de belangen van de
senioren op landelijk niveau.
Op de vraag of wij als afdeling inspraak hebben bij het vaststellen van de bedragen is het antwoord
nee. De inspraak is overgedragen aan een ledenraad die gekozen wordt uit de leden.
Waar de afdeling nog wel wordt gehoord, is bij de jaarlijkse regiobijeenkomsten.
Tenslotte meldt de penningmeester als slot van deze discussie dat ook voor het lopende jaar een
klein negatief saldo wordt verwacht, maar dat die, gezien de staat van de bankrekening, makkelijk
kan worden opgevangen.
Een opmerking uit de vergadering: door de dreigende korting op de pensioenen zou het kunnen zijn
dat er meer leden zullen opzeggen, maar het is goed om te bedenken dat als je je aangifte door
iemand laat verzorgen anders dan bij de PCOB je al meer kwijt bent dan de hele contributie. Waarvan
akte.
Bestuursmutaties.
De voorzitter meldt dat er geen mutaties zijn en dat het hele bestuur gewoon doorgaat. Dit wordt
met applaus beantwoord.
Kascontrolecommissie.
De heer Timmermans verlaat de commissie. Mevr. H. de Jonge blijft er in Mevr. S. Stolk treedt tot de
commissie toe. Als nieuwe reserve wordt gekozen dhr. D. C. Bakker.
Mededeling van een aantal ontwikkelingen
Als eerste stond de contributieverhoging op de lijst, maar die is reeds behandeld.

De samenwerking met de KBO.
Daar heeft iedereen al van gehoord, natuurlijk. Het is nadrukkelijk een samenwerking en geen fusie.
Of dat ooit nog zo ver komt is nu nog niet te zeggen.
Het WMO-platform.
Het dagelijks bestuur van dit platform heeft te horen gekregen dat er naar een andere vorm wordt
gezocht, waar de zorgaanbieders niet meer bij zullen zitten. Landelijk is het niet gebruikelijk dat die
er bij zitten en de gemeente wil dit volgen. Een vertegenwoordiger van de gemeente is bij de laatste
vergadering niet komen opdagen, waardoor de motivatie om als platform door te gaan uiteraard
tanende is.
Ondertussen heeft de gemeenteraad, op voorstel van Groen Links, uitgesproken dat er een
participatieraad komt.
We kunnen dus verwachten dat het WMO-platform ter ziele zal gaan en vervangen zal worden door
een participatieraad.
De website.
Deze is jarenlang in handen geweest van dhr. Vermeer, die voor het vele werk nog uitbundig bedankt
zal worden. Zijn werk is nu overgenomen door de secretaris, dhr. Stam.
Die geeft aan dat de site nog maar weinig wordt bezocht en roept de aanwezigen op dat wat vaker te
doen. Desgevraagd geeft hij nog een keer aan dat de URL www.pcobdenhelder.nl is.
Type je www.pcob.nl dan kom je op de landelijke site. Op de plaatselijke site staat onder de knop
Actueel & Nieuws altijd het programma voor de komende maanden.
Rondvraag.
Dhr. Kwast vraag naar het aantal afmeldingen. Dat is nul. Hij vindt dat een merkwaardige zaak.
De voorzitter geeft aan daar niet te zwaar aan te tillen, omdat het aantal aanwezigen behoorlijk
groot is vergeleken met andere verenigingen. Waarmee hij maar wil zeggen dat het altijd nog
slechter kan.
Mevr. Leemans geeft aan dat er een gesprek met de wethouder is geweest tijdens een lunch (!) op
het stadhuis. De wethouder heeft veel te melden (dat is te verwachten) maar kan ook goed luisteren
(dat komt minder vaak voor).De gemeente doet haar best de thuiszorg zoveel mogelijk tegen een
redelijke prijs in stand te houden.
TSN gaat failliet. Vandaag staken de medewerkers, omdat hun aanstelling vervalt en zij overgenomen
worden door andere instellingen in een tijdelijk contract. In Den Helder zijn er drie instellingen die
personeel overnemen.
Mevr. Grin krijgt de gelegenheid een actielijst met handtekeningen toe te lichten. Het gaat hier om
de actie “Ik hoor je niet”. Die gaat over de achtergrondherrie op de televisie en het volume van de
reclames. Misschien dat een handtekeningen actie hier verandering in kan brengen. De leden wordt
gevraagd toch vooral te tekenen.
Afgelopen december was er geen activiteit rondom kerst. Daar zijn wat opmerkingen over gekomen.
Voor het komende jaar is er daarom op 15 december een kerstbijeenkomst gepland.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 15.11 uur.

