Voorlopige notulen van de
ledenvergadering van de afdeling
Den Helder van de PCOB op
20 maart 2019

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van
de PCOB op woensdag 20 maart 2019
Aanwezig: 40 leden, de aanwezige bestuursleden daaronder begrepen,
Afwezig: alle andere 641 leden.
Er zijn geen afberichten.
Opening door de voorzitter
De voorzitter, dhr. J. van der Velde, opent om 14.32 uur de vergadering met een hartelijk
welkom voor de aanwezigen. In het bijzonder heet hij het erelid dhr. J.A.H. Ellermeijer
welkom.
Hij vraagt de aanwezigen of zij al gestemd hebben. Hij houdt hen voor dat hun stem er toe
doet en het dus van belang is dat zij gaan stemmen. Dat kan tot 21.00 uur van deze dag.
Het afgelopen jaar was een mooi PCOB-jaar. Dit dankzij de vele vrijwilligers, die spontaan
van de aanwezigen een applaus krijgen. De voorzitter geeft aan dat opbouwende kritiek en
goede ideeën altijd van harte welkom zijn.
Vaststelling notulen jaarvergadering 2018
Het jaarverslag wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van
vraagt dhr. R. Boersma naar een organisatiemodel van de PCOB dat vorig jaar werd
toegezegd. Hij heeft het nog niet gezien. De voorzitter legt uit dat de structuur eigenlijk
heel simpel is. Er is een hoofdbestuur en een ledenraad. Verder is er de provincie met een
regio coördinator. Er is een landelijk bureau waar een flink deel van onze contributie heen
gaat. Dhr. Boersma geeft aan dat hij toch een organogram wil zien. In de notulen wordt
gemeld dat de contributie per jaar ongeveer gelijk is de prijs van een kopje koffie per
maand. Even wordt er geopperd dat dit per week moet zijn, maar nee, het is echt per
maand.
Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt onderdeel voor onderdeel doorgenomen.
Bij de reiscommissie aangekomen wordt door dhr. D.C. Bakker een pluim uitgedeeld aan
deze commissie. Mevr. A. Leemans meldt dat de reiscommissie van samenstelling is
veranderd. Het voorzitterschap is van mevr. A.M. Ellermeijer overgegaan op mevr. M.
Mollema. Voor haar trouwe inzet gedurende vele jaren krijgt mevrouw Ellermeijer een
hartelijk applaus.
Dit jaar worden de excursies weer opgepakt. Die waren er het afgelopen jaar niet omdat er
te weinig mensen intekenden. Hopelijk wordt dat dit jaar beter.
Mevr. Leemans geeft aan dat de PCOB in de LSBO vertegenwoordigd is en dat die
regelmatig met de wethouder overlegt. Zij vraagt de aanwezigen daarom om vooral door
te geven als er zaken zijn die hiervoor van belang zijn.
In Reflexief wordt regelmatig over allerlei onderwerpen informatie gezet, zodat u daarvan
op de hoogte bent.
De heer Zeeman vraagt wat LSBO betekent. Hij is pas lid en heeft dat nog niet ontdekt. LSBO
betekent ‘Lokale Samenwerkende Bonden voor Ouderen’.
De voorzitter vraagt de aanwezigen welke activiteit wel heeft plaats gevonden, maar niet
in het jaarverslag voorkomt. Dat is de kerstviering. Volgend jaar wel in het jaarverslag
opnemen.

Verslag van de kascontrolecommissie
De heer R.J. Kwast doet verslag namens kascontrolecommissie. Zij hebben de zaken in
voortreffelijke staat aangetroffen. De penningmeester en in het verlengde daarvan het hele
bestuur, wordt bedankt voor zijn inzet met een applaus.
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
Het was een jaar met wat ups en downs. Maar voor het eerst heeft de penningmeester het
mogen beleven dat op 31 december van het afgelopen jaar alle contributie was betaald.
De opbrengst van de advertenties is hem wat tegengevallen. De redenen zijn velerlei.
Dat heeft mede geleid tot een tekort van ruim € 700,-Dhr. Boersma vraagt of het correct is dat voor 2019 de afdracht aan het landelijke bureau
naar beneden is bijgesteld. De penningmeester meldt dat deze afdracht door het landelijk
bureau met € 2,-- is verlaagd. Daardoor is het resultaat voor 2019 een stuk beter.
Hij vindt het niet logisch dat er bedragen in de begroting staan met twee decimalen.
Meestal wordt ze op hele bedragen afgerond.
Opgemerkt wordt dat de automatische incasso prima loopt.
Dhr. Ellermeijer merkt op dat er een tekort is van € 783,-- euro, maar ziet dat op de balans
niet terug. De penningmeester legt uit dat hij het bedrag kan terugvinden als de terugloop
van het eigen vermogen.
Contributie 2020
De hoofdelijke omslag van het landelijk bestuur is met twee euro naar beneden gegaan.
Daarom stelt de penningmeester namens het bestuur de vergadering voor per 1 januari
2020 de contributie met 2 euro te verlagen naar € 30,-- respectievelijk € 50,--.
De vergadering gaat akkoord.
Verkiezing kascontrolecommissie 2019
De heer R.J. Kwast is aftredend. De heren D.C. Bakker en R. Boersma blijven. Mevrouw J.
Grin stelt zich beschikbaar als nieuwe reserve.
Mededeling van een aantal ontwikkelingen
De bezetting van de vrijwilligers op de themamiddagen is een probleem aan het worden.
Wij zoeken naar tenminste één, maar het liefst naar twee mensen.
Wilt u meer informatie, vraag er dan even naar in de pauze.
Er wordt op 10 april een bijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe leden die zich in het
afgelopen jaar hebben aangemeld.
De voorzitter gaat even in op de bedoeling. Bekend maken wat we allemaal doen, maar ook
bezien of er nieuwe actieve vrijwilligers bij kunnen komen. Er zijn mensen nodig.
Er is dit jaar een start gemaakt met de ontmoetingslunch. Heel gezellig.
Het kost maar € 7,50.
Rondvraag
Dhr. Ellermeijer is met zes anderen druk bezig belastingaangiftes te regelen. In die
hoedanigheid is hem een paar keer gevraagd naar het stukje in Reflexief over de eigen
bijdrage voor de WMO. Hij geeft aan dat deze bijdrage niet meer inkomensonafhankelijk
is.

Het is nu altijd € 17,50 Hierdoor zijn er 700 nieuwe aanvragen bij de gemeente
binnengekomen. Als je nu aanvraagt kom je dus op een wachtlijst.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.09 uur.

