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Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016. 
 
Algemeen. 
Om de gang van zaken binnen de vereniging te bespreken en de voortgang te waarborgen is 
het Bestuur het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest. 
 
De Algemene Ledenvergadering werd op woensdag 23 maart 2016 gehouden. 
 
In het afgelopen jaar heeft de vereniging met een aantal droeve zaken te maken gehad. 
 
1. Ons bestuurslid Jan Siep is op 25 februari 2016 plotseling overleden. Hij is 71 jaar 
geworden. 
Jan was vanaf 2001 ledenadministrateur tevens 2e secretaris. 
Op zijn begrafenis op 4 maart 2016 op Moscowa was het Bestuur met een grote delegatie 
vertegenwoordigd. 
 
2. Oak 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 2016 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. 
 
3. Ook Cisca, de echtgenote van onze penningmeester Theo van Es, is op 17 juni j.l. 
overleden. 
Het Bestuur heeft ook hier voor een bloemstukje gezorgd en was met een aantal 
bestuursleden op haar crematie aanwezig. 
 
Bestuursfuncties. 
Tijdens de Ledenvergadering van 23 maart 2016 zijn twee bestuursfuncties vacant gekomen. 
Het is het bestuur niet gelukt adequate vervangers voor beide functies te vinden. 
 
De functie van 2e secretaris/ledenadministrateur wordt voorlopig door de voorzitter 
ingevuld. 
 
De functie van secretaris wordt nog door Chiel ten Broek waarnemend verricht. 
 
80-jarig bestaan van de vereniging. 
Op 4 mei 2016 bestond onze vereniging 80 jaar. 
 
In diverse bestuursvergaderingen is besloten dat iedere afdeling afzonderlijk hier aandacht 
aan zal schenken en hun leden bij deze viering te betrekken.  
 
Vanuit de overkoepelende organisatie PV KPN werd een gratificatie beschikbaar gesteld. 
 
Ledenaantal.  
 
Op 1 januari 2016 telde de vereniging 157 leden en 495 donateurs; deze aantallen zijn aan het 
eind van het afgelopen jaar resp.  169 (een stijging van 12 leden) en 444 (een daling van  51 
donateurs.   Zie ook voetnoot onder de tabel.  
 
Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van het leden- en donateurbestand aan het begin en 
einde van het jaar 2016. 
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Overzicht leden- en donateurbestand. 
 
 
Afdeling 

Aantal leden  
per 1 jan. 2016 

 

Aantal leden  
per 31 dec. 2016  

Autohobby 25 25 

Biljarten 32 32 

Bowling 35 34 

Computerclub 28 27 

Klaverjassen 21 21 

Tafeltennis 16 15 

Ondersteunende leden -     15 *) 

Totaal 157 169 

     
 Donateurs 
 

495 444 

 
Nieuwe aanwas is door de vele reorganisaties bij KPN en PostNL moeilijk te realiseren. 
 
*)  De vermelde ondersteunende leden werden in het verleden onder de donateurs gerekend. 
Vanaf heden zijn ze afgespitst en als aparte categorie opgenomen. 
 
Ereleden. 
Onze vereniging kent momenteel geen ereleden. 
 
PV KPN 
De Vergadering van Deelnemers (VvD) van PV KPN werd op donderdag 21 april 2016 in het van 
der Valkmotel te Houten gehouden. 
De vereniging werd vertegenwoordigd door Ton ten Velde en Chiel ten Broek. 
 
Er zijn voor onze vereniging geen bijzondere zaken aan de orde geweest. 
 
Huisvesting van de afdelingen. 
Op de grens van 2015 en 2016 is in de laatste bestuursvergadering besloten om de 
klaverjasmiddagen in een andere ruimte te laten plaatsvinden. 
Dank zij Paul van Dinteren is onderdak gevonden in de kantine van de tafeltennisvereniging 
TIAN. 
 
Website. 
De website van de vereniging (www.s-en-o-ptt-ah.nl) is in het afgelopen jaar onder de loep 
genomen en aangevuld c.q. verbeterd. 
Gerrit van der Kreeft heeft hiertoe contact opgenomen met de afdelingsleiders om in 
samenspraak de afdelingsinfo aan te vullen en te voorzien van nieuwe foto’s. 
Tevens zullen het algemeen verslag en het jaarverslag van de secretaris (beiden uiteraard na 
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering) op de website worden geplaatst. 
Ook de jaarverslagen van de afdelingen zullen na goedkeuring door de ALV op de site worden 
geplaatst. 
 
Tenslotte.   
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het jaar 2016 zeker door de persoonlijke 
verliezen, een bewogen verenigingsjaar is geweest. 
 
De secretaris (waarnemend), 
 
Chiel ten Broek.  


