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Vastgesteld in de ledenvergadering op 15 maart 2018.

Notulen van de algemene ledenvergadering
van de afdeling Den Helder op 23 maart 2017
Aanwezig: 43 leden, de aanwezige bestuursleden daaronder begrepen, dhr. Holtman (de
regiocoördinator) en dhr. Boldingh (die de lezing na afloop van de jaarvergadering zal houden) en
mevr. Albrechts, beiden van de Odd Fellows, en twee dames van buurtzorg den Helder en
Julianadorp.
Afwezig: alle andere leden.
Aantal afberichten: nul.
Opening door de voorzitter om 14.32 uur
De voorzitter, dhr. J. van der Velde opent om 14.32 uur de vergadering met een hartelijk welkom. Hij
memoreert daarna dat een aantal leden in het afgelopen jaar is overleden en daarom niet meer bij
ons kunnen zijn. Dat is toch iets om even bij stil te staan.
Hij gaat hierna verder met de constatering dat onze afdeling van de PCOB een gezond deel is van de
vereniging waarbinnen voor iedereen wat te doen is. Daar mogen we trots op zijn. Vooral als we
bedenken dat het allemaal gerealiseerd wordt door 76 vrijwilligers en een goed draaiend bestuur.
Deze vaststelling zou ertoe kunnen leiden dat we de noodzaak om te blijven verbeteren niet meer
zien. Daar moeten we voor oppassen: stilstand is achteruitgang.
Het bestuur doet daarom een oproep aan de leden om mee te denken. Goede ideeën zijn zeer
welkom.
Hierna krijgt Mevr. Tesselaar van buurtzorg den Helder en Julianadorp even het woord. Mevrouw
Tesselaar is eerder geweest voor een presentatie. In Den Helder is het voor de Buurtzorg moeilijk om
voet aan de grond aan de grond te krijgen. Dat komt doordat er wat vooroordelen over de wijk- en
buurtverpleging leven. Om die weg te nemen is zij vanmiddag bij ons. Zij benadrukt dat iedereen een
vrije keus heeft voor wat betreft de instelling die de zorg gaat leveren. Die zorg wordt altijd door de
verzekering betaald, onafhankelijk van de keuze. De medewerkers van de wijk- en buurtverpleging
zijn allemaal gediplomeerd. Voor hen kiezen is dus zonder meer een van de mogelijkheden.
Naar aanleiding van een vraag van dhr. D. Overdijk die enige persoonlijke ervaringen verwoord,
wordt aangegeven dat het om persoonlijke zorg gaat en niet om huishoudelijke zorg.
Zij laten wat flyers met informatie achter. Zie de website www.buurtzorgnederlands.com of
denhelder.buurtzorg.net. Het adres is HOC gebouw 505,Marsdiepstraat 621 1784 AM Den Helder.
Vaststelling notulen jaarvergadering 2016
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.
Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag van de kascontrolecommissie
Mevrouw H. de Jonge van de kascontrolecommissie krijgt het woord. Zij geeft aan veel waardering te
hebben voor het nauwgezette werk van de penningmeester. Daarmee bedoelt zij te zeggen dat de
stukken een getrouw beeld geven van de financiële positie van de afdeling Den Helder van de PCOB.
Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
De penningmeester neemt het woord. Hij vertelt naar aanleiding van de waarderende woorden van
mevr. de Jonge dat het aan het begin van jaar voor hem nogal druk is omdat hij dan bezig is met de
inning van de contributie, maar dat het verder wel te doen is.
Allereerst wordt nu de resultatenrekening doorgenomen, daarna volgt de balans.

De penningmeester geeft aan dat te zien is dat er van bank is gewisseld.
Er worden verder geen opmerkingen over deze stukken gemaakt.
Nu komt de begroting aan de orde. Er wordt een negatief resultaat begroot, maar dat is niet erg
omdat vermogen van de afdeling groot genoeg is en misschien valt het aan het einde van het jaar wel
mee.
Na dit alles verleent de vergadering met applaus het bestuur decharge, onder dankzegging aan de
penningmeester.
Bestuursmutaties: aftredend zijn dhr. J.A.H. Ellermeijer en mevr. M. Nelis
De voorzitter loopt de verschillende zaken langs waarmee mevr. Nelis zich heeft beziggehouden.
Zij heeft echter in de laatste bestuursvergadering voor deze jaarvergadering al afscheid genomen,
zodat hij het kort houdt.
Dan volgt het afscheid van dhr. Ellermeijer. De voorzitter vertelt dat hij ontzettend veel werk verricht
heeft voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling in het bijzonder. Vanaf 1999 is hij
bestuurslid en ging hij daadkrachtig aan de gang met veel bevlogenheid.
Hij wilde de PCOB in Den Helder groot maken wat goed gelukt is. Hij heeft in de loop der tijd vrijwel
alle functies en taken in het bestuur vervuld. Hij heeft er tijd voor genomen om te wikken en te
wegen of hij zijn lidmaatschap van het bestuur zou opzeggen en uiteindelijk alles overwegend hiertoe
besloten. Hij blijft nog wel belastingadviseur. Hij heeft de voorzitter aangegeven niet weer een
cadeau te willen, maar zo gaat dat natuurlijk niet.
De voorzitter vraagt hem naar voren te komen en meldt dat het bestuur heeft besloten hem erelid
van de afdeling te maken. Applaus van de zaal. Hij krijgt er een speldje en een oorkonde bij. Daarna
nog een mooie blos bloemen. Verguld en een beetje beduusd gaat dhr. Ellermeijer terug naar zijn
plaats.
Er is ook een nieuw bestuurslid: Dhr. C. van der Spek. Hij is al een tijdje actief binnen de PCOB.
Hij start binnenkort een sjoelgroep in de draaikolk. De vergadering gaat met applaus akkoord met
zijn benoeming tot bestuurslid.
Verkiezing kascontrolecommissie 2017
Mevr. De Jonge is aftredend en wordt bedankt voor het werk. Naast mevr. Stolk wordt dhr. C. Bakker
actief lid van de commissie. De nieuwe reserve wordt dhr. R. Kwast.
Mededeling van een aantal ontwikkelingen
De voorzitter vraagt de leden mee te denken over de toekomst. Misschien zijn er nog dingen te
bedenken die ons nog sterker en gezonder maken. Hij zal een groep wat jongere senioren vragen
met het bestuur mee te denken.
Rondvraag
Dhr. R. Kwast meldt dat er vier jaar terug vanuit de LSBO iets was geregeld ten aanzien van Sail Den
Helder. Hij vraag aan mevr. A. Leemans of dat deze keer weer gaat gebeuren. Zij zegt hem toe dit
mee te nemen naar de eerstvolgende vergadering van de LSBO.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.10 uur.

