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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Sport- en Ontspanningsvereniging PTT, 

gehouden op woensdag 23 maart 2016 om 19.00 uur in de vergader- annex biljartruimte van de 

VBL (Voorbereidingslocatie) Post aan de Johan de Wittlaan te Arnhem. 

Kenmerk: USB:\soptt.Alv\verslag 2015 

 

Aanwezige bestuursleden: Ton ten Velde, Theo van Es, Henk Bouman, Stef Velberg, Gerrit van der 

Kreeft, Hans Kramer, Paul van Dinteren, Chiel ten Broek. 

 

Aanwezige leden:     Greet Kramer, Diny Jelijs, Fred Slangewal, Ruud Moot, Huub Rijsemus. 

 
 
 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2015. 
4. Jaarverslag van de secretaris over 2015 
5. Jaarverslagen van de afdelingsleiders over 2015 
6. Jaarverslag van de penningmeester over 2015. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie over 2015. 
8. Verkiezing kascontrolecommissie 2016. 
9. Verkiezing bestuursleden. 
10. Vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage. 
11. Vaststellen van de begroting 2016 en de voorlopige begroting 2017. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

 
 
1.  Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze jaarlijkse 
vergadering.  
 
1.1  Ons bestuurslid Jan Siep is op 25 februari 2015 plotseling overleden. Hij is 71 jaar geworden. 
 
Jan was vanaf 2001 ledenadministrateur tevens 2e secretaris. 
 
Op zijn begrafenis op 4 maart j.l. op Moscowa was het Bestuur met een grote delegatie 
vertegenwoordigd. 
 
1.2 Ons bestuurslid Charles Oranje is op 10 maart j.l. na een lange lijdensweg toch nog plotseling op 64-
jarige leeftijd overleden.  
 
Charles was vanaf 2001 afdelingsleider Biljarten. 
Op zijn crematie op 16 maart j.l. in het crematorium in Dieren waren diverse bestuursleden aanwezig. 
 
Het Bestuur heeft verder van beide overlijdens blijken van deelneming in de Gelderlander geplaatst; 
tevens zijn bloemstukjes van de vereniging verzorgd. 
 
De voorzitter verzoekt voor beide bestuursleden om één minuut stilte 
 
Er zijn verder geen mededelingen. 
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2. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2015. 
De voorzitter geeft een paar minuten leespauze. 
 
Inhoudelijk:  geen opmerkingen. 
 
Tekstueel:    geen opmerkingen. 
 
Hierna wordt het verslag met dank aan de secretaris vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris over 2015. 
Na ook hier een ingelaste leespauze geeft de secretaris een kort overzicht van de inhoud van het 
jaarverslag.  
Ook over dit verslag worden geen vragen gesteld. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag. 

 5. Jaarverslagen van de afdelingsleiders over 2015. 
De afdelingsleiders geven, voor zover nodig, toelichting op de jaarverslagen. 

Er worden over deze verslagen geen vragen gesteld. 

De voorzitter bedankt de afdelingsleiders voor het samenstellen van de verslagen. 

 

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2015. 

De penningmeester geeft een toelichting op de uitkomsten.  

Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief saldo van € 767,95. 

Dit is met name het gevolg van de renovatie van de biljarttafels (lakens, banden etc,) 

De totale kosten worden uitgesmeerd over 5 jaar. 

 

Het vermogen van de vereniging is gedaald met € 3000,= 

 

Verder benoemt de penningmeester de jaarlijkse subsidie gebaseerd op het aantal  KPN-leden.  

 

Van de zijde van de leden zijn er geen vragen; het jaarverslag wordt met dank aan de penningmeester 

vastgesteld. 
 
7. Verslag van de kascontrolecommissie over 2015. 
De commissie, bestaande uit Diny Jelijs en Greet Kramer heeft op 1 februari 2016 de financiële  
bescheiden van de penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
De commissie stelt de ledenvergadering voor om op grond van haar bevindingen het Bestuur décharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
De voorzitter bedankt de beide commissieleden voor het uitvoeren van de kascontrole en bedankt onze 
penningmeester voor het verrichte werk. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie 2016. 
Voor deze commissie stellen zich Diny Jelijs en Huub Rijsemus beschikbaar. 
Als resrve stelt Ruud Moot zich beschikbaar. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
9. Verkiezing bestuursleden. 
Ton ten Velde, Henk Bouman en Paul van Dinteren zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
Met algemene stemmen worden zij opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. 
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De voorzitter feliciteert hen met hun herbenoeming. 
 
Door een ernstige ziekte is Charles Oranje  op 10 maart j.l. overleden (zie onder mededelingen).. 
Het bestuur stelt voor de heer Fred Slangewal in zijn plaats te benoemen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De voorzitter heet Fred van harte welkom binnen ons bestuur. 
 
De secretaris Chiel ten Broek heeft eveneens te kennen gegeven, gezien zijn leeftijd,  zijn functie te 
willen neerleggen. 
Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
Het Bestuur gaat naarstig verder met het zoeken van een opvolger. 
Tot die tijd wil Chiel op waarnemersbasis als secretaris aanblijven. 
 
Door het overlijden van Jan Siep is ook hier een vacature ontstaan. 
De voorzitter doet een ernstig beroep op de leden te overwegen ook naar deze vacature te kijken en in 
te vullen. 
Om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen moeten beide bovengenoemde vacatures op 
korte termijn worden ingevuld. 
De voorzitter neemt voorlopig deze werkzaamheden voor zijn rekening; Theo van Es zal Hans Crusio 
benaderen of deze interesse heeft in de functie. 
 
Verder wordt voorgesteld de oude situatie rond het penningmeesterschap te herstellen. 
De herziening van een aantal regels bij PV KPN biedt deze mogelijkheid. 
 
Dit betekent dat Theo van Es weer de benaming penningmeester krijgt en de benaming financieel 
adviseur komt te vervallen. 
Gerrit van der Kreeft heeft nu  weer één functie. Hij is nu weer alleen afdelingsleider Computerclub. 
 
De vergadering gaat akkoord met deze administratieve wijziging. 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
 
voorzitter     : Ton ten Velde 
2e voorzitter/secretaris  : Chiel ten Broek (wnd) 
2e secretaris/ledenadministrateur : vacature 
Penningmeester    : Theo van Es 
 
afdelingsleider Autohobbyclub : Henk Bouman 
afdelingsleider Biljarten  : Fred Slangewal 
afdelingsleider Bowling   : Stef Velberg 
afdelingsleider Computerclub  : Gerrit van der Kreeft 
afdelingsleider Klaverjassen  : Hans Kramer 
afdelingsleider Tafeltennis  : Paul van Dinteren 
 
De secretaris zal de Kamer van Koophandel informeren over de gewijzigde samenstelling van het 
bestuur. 
 
10. Vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage. 
De penningmeester deelt de vergadering mee dat, gezien de gewijzigde huisvesting voor de afdeling 
Klaverjassen, een contributieverhoging met € 0,98 naar € 2,80 moet worden doorgevoerd. Verder is de 
financiële situatie van de vereniging zodanig dat er geen aanleiding is tot verdere contributieverhoging 
over te gaan. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
11. Vaststellen van de begroting 2016 en de voorlopige begroting 2017. 
De penningmeester geeft inzicht in  beide begrotingen die ook in samenspraak met de afdelingsleiders 
zijn samengesteld. 
De tendens die uit de begrotingen is af te lezen,  is dat er door de afname van het leden- en 
donateurbestand ook minder inkomsten zullen zijn. 
 
Het 80-jarig bestaan in mei 2016 zal de vereniging ongeveer € 8000,= kosten. 
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Deze kosten zullen worden bestreden uit de algemene middelen 
Door de vergadering wordt beslist dat er geen aanleiding is tot wijzigingen in het tot nu toe gevoerde 
beleid. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn uitleg waarna de begrotingen door de vergadering 
worden vastgesteld. 
Hij verzoekt de aanwezige leden de gepresenteerde cijfers niet openbaar te maken. 
 
12. Rondvraag. 
Gerrit van der Kreeft bedankt het bestuur voor het bloemetje dat hij tijdens zijn ziekte mocht 
ontvangen. 
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen heel hartelijk voor hun 

aanwezigheid en inbreng. 

Hij sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis en tot ziens op de volgende ledenvergadering 

 

. 

 

De voorzitter,         De secretaris (wnd), 

 

 

 

Ton ten Velde         Chiel ten Broek 


