Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017.
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 22 maart 2017 gehouden.
In het afgelopen jaar heeft de vereniging met twee droevige zaken te maken gehad:
1. Onze voormalige voorzitter, Theo van Son, is op 4 juli 2017 overleden. Hij is 91 jaar geworden.
Theo was voorzitter van 1986 tot 1997.
2. Onze nieuwe ledenadministrateur, Fons Lindeman, heeft een ongeneeslijke ziekte. Hierdoor kan hij
deze functie niet meer uitvoeren (zie ook volgend punt Bestuursfuncties).
Bestuursfuncties.
Tijdens de Ledenvergadering van 22 maart 2017 zijn de twee vacante bestuursfuncties, met goedkeuring
van de vergadering, ingevuld: Herman Heutinck is de nieuwe secretaris en Fons Lindeman de
ledenadministrateur. Chiel ten Broek vervult de functie van 2de voorzitter.
Helaas is Fons getroffen door een ongeneeslijke ziekte en kan deze functie niet meer uitvoeren.
Wij wensen hem veel sterkte en wijsheid.
De functie van ledenadministrateur wordt voorlopig weer door de voorzitter ingevuld.
Ledenaantal.
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 599 leden en 15 donateurs; deze aantallen zijn aan het eind van het
afgelopen jaar resp. 558 (een daling van 41 leden) en 15 (gelijk gebleven).
Hieronder een gedetailleerd overzicht van het leden- en donateurbestand aan het begin en einde van het
jaar 2017.
Overzicht leden- en donateurbestand.
Aantal leden
per 1 jan. 2017

Aantal leden
per 31 dec. 2017

Autohobby

25

24

Biljarten

32

33

Bowling

34

36

Computerclub

27

27

Klaverjassen

21

18

Tafeltennis

15

15

Ondersteunende leden

15

15

Totaal

169

167

Donateurs

444

391

Afdeling

Nieuwe aanwas is door de vele reorganisaties bij KPN en PostNL moeilijk te realiseren.
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Ereleden.
Onze vereniging kent momenteel geen ereleden.
PV KPN
De Vergadering van Deelnemers (VvD) van PV KPN werd op donderdag 6 april 2017 gehouden. De
vereniging werd vertegenwoordigd door Ton ten Velde.
Er zijn voor onze vereniging geen bijzondere zaken aan de orde geweest.
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.
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 ik concluderen, dat het jaar 2017 voor mij als nieuwe secretaris een aangename,
zinvolle en leerzame periode is geweest.
De secretaris,
Herman Heutinck.
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