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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 16 maart 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken of mededelingen die worden besproken.
4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester benoemt dat de financiële stukken na de vergadering weer ingeleverd
dienen te worden.
De penningmeester neemt de stukken door ter vergadering. De vergadering heeft geen
vragen.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond uit Marian Kregel en Jan Oldenkamp.
- Mondeling verslag van de kascommissie
De kascommissie vond alles er prima uitzien en complimenteert de penningmeester.
De commissie heeft een vraag voor het bestuur en dat gaat over de kosten van het bestuur.
Deze bedragen over 2016 € 5000, dit is een relatief groot deel van de totale contributie die
de PV ontvangt. De voorzitter reageert door aan te geven dat er extra kosten zijn gemaakt
in verband met het overlijden van een van de bestuursleden. Het bestuur heeft een
bloemstuk laten bezorgen en er is een advertentie geplaats. Daarnaast zitten in de kosten
ook de kosten van de website.
Op advies van de kascommissie geeft het bestuur aan nog goed naar deze kosten te kijken.
- Vaststelling van de jaarstukken 2016
De jaarstukken 2016 worden vastgesteld.
- Decharge van het bestuur voor haar beleid en de financiën van het afgelopen jaar
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De ALV verleent decharge aan het bestuur.
7. Voorstel van het bestuur met betrekking tot financieel resultaat 2016
Het voorstel is om de ruim € 5500 welke over is aan het fonds voor een groot feest toe te
voegen.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Vanuit de vergadering komt de vraag hoe de directies reageren op de hoogte van het eigen
vermogen van de personeelsvereniging. De voorzitter geeft aan dat de directies hier
hoogstwaarschijnlijk niet van op de hoogte zijn. De directies geven wel aan heel blij te zijn
met het bestaan van de personeelsvereniging.
8. Benoeming nieuwe kascommissieleden
Marian Kregel wordt bedankt voor haar inzet. Nieuwe kascommissieleden zijn: Jan
Oldenkamp en Feddrik Ytsma. Als reserve meldt zich aan Ronnie Meijer.
9. Programma PAGO 2017
Het programma wordt mondeling doorgenomen zowel de reeds georganiseerde activiteiten
als de komende activiteiten.
Duiken: dit was een geslaagde activiteit, ook voor de duikclub. De duikclub heeft er nieuwe
leden aan over gehouden.
Winterberg: een enthousiaste club mensen zijn 3 dagen naar Winterberg geweest. Deze
activiteit zal volgend jaar weer terug komen.
Elper revue: Deze activiteit is niet doorgegaan in verband met omstandigheden binnen de
Elper Revue. Het bestuur zal deze activiteit volgend jaar weer aanbieden.
Maart: Workshop chocola: Deze activiteit loopt op dit moment en is een groot succes. Er zijn
139 aanmeldingen verdeeld over 7 avonden.
April: Dagtocht Doesburg en Zutphen.
Mei: Tapas maken en we bieden leden die vorig jaar uitgeloot zijn de kans om alsnog mee
te gaan naar de Bodyguard.
Juni: Groots met een zachte G, Guus Meeuwis. Deze activiteit staat al een tijd volgeboekt.
September: Mountainbike tocht
Oktober: Voetbal Nederland - Zweden
November: Sinterklaas
December: Tweedaagse kerstmarkt
Januari 2018: Vrienden van Amstel, is al aangekondigd en volgeboekt. 209 mensen staan
op de lijst.
Februari: Elper Revue
Maart: onder voorbehoud de nieuwe vaarroute bij Nieuw Amsterdam. Deze activiteit wordt
met name voor de gepensioneerde leden georganiseerd naar aanleiding van de door hun
ingediende lijst.
Opmerkingen vanuit de vergadering:
- Een schaatswedstrijd bezoeken in Thialf wordt meegegeven aan het bestuur om te
organiseren.
- Een van de aanwezigen geeft aan met veel evenementen niet mee te kunnen doen
omdat hij slecht ter been is en adviseert het bestuur om hier rekening mee te
houden.
De voorzitter geeft aan dat er over het algemeen prima voorzieningen zijn voor
mensen die slecht ter been zijn. Voor alle 1200/1300 leden kan niet altijd afgestemd
worden op mensen die slecht ter been zijn.
- De uitnodiging voor een bezoek aan het museum van GGZ staat ook nog. De
voorzitter zegt toe langs te gaan om e.e.a. te bespreken.
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10. Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
11. Vaststelling begroting 2017
De penningmeester licht de begroting toe. Naar aanleiding hiervan wordt de volgende vraag
gesteld:
Hoe kan het dat de verwachte contributie gelijk wordt begroot aan afgelopen jaar, terwijl er
duidelijk een gestage terugloop van leden is.
Het bestuur reageert dat zij niet verwacht dat het aantal erg terug zal lopen.
Er is een klaverjasclub van de OBO die geen subsidie krijgt van de OBO, omdat vanuit de
OBO wordt aangegeven dat zij dit niet kunnen financieren van de subsidie die zij krijgen.
De voorzitter geeft aan dat in Beilen al een klaverjasclub bestaat, het lijkt niet noodzakelijk
om twee klaverjasclubs te subsidiëren in een plaats.
Hierop wordt gereageerd dat deze ’s avonds kaarter, terwijl de klaverjasclub vanuit de OBO
overdag kaart. Vanuit het bestuur wordt voorgesteld om elkaar op te zoeken en hierover in
gesprek te gaan.
De begroting 2017 wordt door de ALV vastgesteld.
12. Bestuursverkiezing
Begin juli is plotseling een van onze bestuursleden, Anja Blaauw, overleden. Er wordt een
minuut stilte gehouden.
Aftredend en herkiesbaar: Unni de Jong, Dela Nijenhuis, Arie Koopen en Nelie Schouten
De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van deze bestuursleden.
Het volgende lid stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie:
Björn Stroetenga
De vergadering gaat akkoord met benoeming van deze persoon.
13. Beleidsvraagstukken
. Huishoudelijk reglement
Naar aanleiding van door de jaren heen genomen besluiten is dit stuk ontstaan. In eerste
instantie wordt dit het huishoudelijk reglement genoemd. Het is een groei document, welke
nadat meer besluiten worden genomen ter volgende vergadering weer voor vaststelling
voorgelegd wordt.
De vergadering gaat akkoord met dit huishoudelijk reglement.
Er wordt benoemd dat vanuit de badmintonclub melding is gemaakt van koude douches.
Deze melding werd op de kostenplaats van de PV gezet. Vanuit de badmintonclub is
melding gemaakt naar de budgethouder. De voorzitter bedankt voor het maken van deze
melding, zij accordeert de inhoudingen van de kostenplaats en is op deze manier op de
hoogte.
. Statutenwijziging
Het bestuur stelt een aantal wijzigingen voor rond het lidmaatschap:
Artikel 4
Lid 1: Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. Personeelsleden, die voor onbepaalde of bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst hebben met
Espria instellingen binnen de Provincie Drenthe en voor wat betreft Icare ook buiten de provincie
Drenthe.
Toelichting:
Icare heeft de wens te kennen gegeven om het toetreden tot de personeelsvereniging te verbreden tot
geheel ICARE, dus ook buiten Drenthe.
Schrappen Lid 1: lid b en c
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Schrappen Lid 2:
Toevoegen nieuw lid 2:
Lid 2.: Buitengewoon leden van de vereniging zijn:
a. Leden met een overbruggingsregeling, voormalige personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn
geraakt tijdens hun dienstverband en in verband daarmee uitkeringsgerechtigd zijn geworden op
grond van de in Nederland geldende sociale wetgeving en invaliditeitsgepensioneerden;
b. gepensioneerde leden;
c. zij die niet op basis van een arbeidsovereenkomst met de instellingen bedoeld in art 4.1.a., maar
anderszins langdurig werkzaam zijn in een van de instellingen;
Lid 3: Bij uitdiensttreding of ontstaan van de situatie zoals bedoeld in art 4 lid 2 a en b dient schriftelijke
voorzetting van het lidmaatschap te worden gevraagd.
Voor medewerkers die in aanmerking willen komen voor het bijzonder lidmaatschap zoals bedoeld
onder c. gaat het bijzonder lidmaatschap in eerst na goedkeuring door het bestuur;
Lid 4: Behoudens de leden die een bestuursfunctie bekleden in het bestuur van de vereniging, hebben
buitengewone leden tijdens de algemene ledenvergadering alleen een adviserende stem.
Toelichting
De wijziging onder van art 4 lid 2 a. en 2b. verbetert de onduidelijke situatie rond het lidmaatschap en
stemrecht van gepensioneerde en arbeidsongeschikte leden. Door over te gaan tot het (opnieuw)
instellen van het buitengewoon lidmaatschap met overigens alle behoud van rechten en plichten zoals
de leden hebben, is een oplossing gevonden om deze onduidelijkheid weg te nemen.
Buitengewone leden:
-kunnen lid zijn van het bestuur van de personeelsvereniging
-kunnen lid zijn van een sub-vereniging of het bestuur van een subvereniging
-zij betalen contributie aan de vereniging en subvereniging
-zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten die de (sub)vereniging organiseert
T.a.v. van art 4 lid 2c; in toenemende mate zijn binnen de instellingen medewerkers werkzaam die in dienst zijn
van een externe partij. Het kan hierbij gaan over diensten die extern worden ingehuurd door de instelling of
gedetacheerde medewerkers, zzp-ers etc. Voorbeelden hiervan zijn; beveiligers, Certe (labcentrum). Niet
ondenkbaar is dat de instellingen zelf diensten uitbesteden aan externe partijen waarbij de medewerkers in
loondienst komen van de externe partij. Deze nieuwe verhoudingen staan niet in de weg aan de doelstellingen
van de personeelsvereniging, zodat deze groepen, wanneer men hiervoor kiest, lid kan worden van de
personeelsvereniging. Wel is ook hier de keuze gemaakt om hen buitengewoon lid te laten zijn met alle rechten
en plichten. Daarnaast wil het bestuur toetsen of het aangemelde lid in deze categorie past. Concrete normen
zullen zich in de loop der tijd ontwikkelen.

De voorzitter licht het voorstel toe.
Vanuit de vergadering komen de volgende vragen:
Verwacht het bestuur een grote toename van het aantal leden? Hier kan het bestuur nog
geen uitspraak over doen.
Omdat de contributie van de gedetacheerden niet bij hun werkgever ingehouden kan
worden, komt er extra veel werk op de penningmeester af met het verzenden van nota’s.
Vanuit de vergadering komt het advies om deze rol bij een van de bestuursleden te leggen
of te gaan werken met automatische incasso’s. Het bestuur onderzoekt deze
mogelijkheden.
Mocht het zo zijn dat voor de gedetacheerde leden geen subsidie bij hun werkgever
verkregen wordt stelt de vergadering voor de contributie voor deze groep te verhogen.
Een van de aanwezigen geeft aan ,gevoelsmatig, de benaming buitengewoon lid als niet
prettig te ervaren.
Het voorstel wordt met 1 adviserende tegenstem aangenomen.
14. Rondvraag
. Vanuit de vergadering wordt geadviseerd, mocht er weer een groot feest gegeven worden,
de mogelijkheid te geven voor de gepensioneerde leden om ergens rustig te kunnen praten.
Afgelopen keer was die mogelijkheid in verband met de harde muziek er niet.
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. De subvereniging de Oldtimers bedanken het bestuur voor de belangstelling tijdens het
25 jarig jubileum.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering
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