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Verslag Algemene Ledenvergadering 10 maart 2022 

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op donderdag 10 maart 2022 om 14.00 uur in het Mfc De 
Wijert te Groningen. 

Aanwezig: het bestuur: Arnold Surmeijer (voorzitter), Theo Verbiest (penningmeester.), Janni Boeijink 
(secretaris), Jan Verwoerd en 18 leden. 

Afwezig met kennisgeving: het bestuur: Joke Stoker-v.d. Bult, en 15 leden. 

1. Opening 

Voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat 15 leden zich hebben afgemeld voor de vergadering. 

PVKPN Albert Lubbersen is per 1.3.2022 met pensioen gegaan en Gwen van Prooijen is onze nieuwe 
contactpersoon. Namens de vereniging een mailtje aan Albert Lubbersen gezonden met daarin onze 
dank voor zijn inzet voor onze vereniging in de afgelopen jaren. 

Er zijn 159 december attenties aan de leden verstrekt. 

4. Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken. 

5. Leden- en verenigingsnieuws 

De vereniging heeft op het moment van de vergadering 215 leden.  
2020: nieuwe leden 2, opzeggingen 9 en overleden 2. 
2021: geen nieuwe leden, opzeggingen 18, overleden 8. 
2022 tot 1.3.2022: geen nieuwe leden, opzeggingen 4, overleden 1. 

6. Jaarverslagen 2020 en 2021 van de secretaris  

Het jaarverslag van 2020 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt goedgekeurd.  
Het jaarverslag van 2021 geeft geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen en wordt goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt de secretaris.  
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7. Jaarverslag van de penningmeester 

Het jaarverslag over 2020 en de toelichting daarop van de penningmeester geeft geen aanleiding tot 
op- of aanmerkingen.  
Het jaarverslag over 2021 en de toelichting daarop van de penningmeester geeft geen aanleiding tot 
op- en of aanmeldingen. 
De voorzitter bedankt de penningmeester. 

8. Verslag van de kascommissie 

In januari 2021 heeft de kascommissie (D. Niewold, N. Westerhof) de financiële administratie van de 
penningmeester gecontroleerd. Alle voor de controle benodigde stukken zijn door de penningmeester 
aan de kascommissie overhandigd 
In januari 2022 heeft de kascommissie (N. Westerhof, D. Hundt) de financiële administratie van de 
penningmeester gecontroleerd. Alle voor de controle benodigde stukken zijn door de penningmeester 
aan de kascommissie overhandigd. 
Namens de kascommissie meldt Dik Hundt dan ook dat, de  balans per 31 december 2020 en de 
balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten akkoord zijn bevonden en de betrokken 
kascommissies van mening zijn dat het bestuur decharge kan worden verleend. 
De aanwezige leden,  tijdens de Algemene ledenvergadering van 10 maart 2022,  gaan akkoord met het 
voorstel van de kascommissie  

9. Nieuw lid van de kascommissie 

In de kascommissie 2020 hadden zitting Dik Niewold en Nita Westerhof. In de kascommissie van 2021 
hadden zitting Nita Westerhof en Dik Hundt). Zowel Dik Niewold als Nita Westerhof moeten statutair 
aftreden. Er zijn in geen nieuwe leden voor de kascommissie benoemd omdat de Algemene 
Ledenvergadering in verband met de van toepassing zijnde corona maatregelen geen bijeenkomsten 
toestond. Dit betekent dat Dik Hundt momenteel de enige is die zitting heeft in de kascommissie.  
Er moeten 2 nieuwe leden voor de kascommissie worden aangetrokken. Kor Visser en Arthur Kooistra 
melden zich daarvoor aan.  
Voorzitter bedankt Dik (2020) en Nita (2021) en laat dit vergezeld gaan van een cadeaubon.  
In de kascommissie hebben nu zitting: Dik Hundt, Kor Visser en als reserve lid Arthur Kooistra. 

10. Begroting 2022 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2022. 
Voor de viering van het 40-jarig jubileum is een extra budget opgevoerd. 
De aanwezigen hebben geen op- en of aanmerkingen.  
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de begroting en stellen deze vast. 

11. Bestuursverkiezing 

Er zijn twee bestuursleden herkiesbaar. Theo Verbiest (penningmeester), Janni Boeijink (secretaris)). Zij 
worden beiden herkozen.  Jan Verwoerd heeft zich niet herkiesbaar en neemt daarom tijdens de 
Algemene Ledenvergadering afscheid als bestuurslid.  

Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen nieuw bestuurslid aan te trekken. De reden is:  
Besturen van verenigingen moeten sinds 2020 aan de geldende regels van de Europese wetgeving 
voldoen. Omdat deze Wetgeving nogal complex is voor bestuursleden van verenigingen, heeft het 
bestuur ervoor gekozen voorlopig geen nieuwe bestuursleden aan te trekken.  
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Daarvoor in de plaats zoeken wij leden, die het leuk vinden om het bestuur behulpzaam te zijn bij het 
organiseren van activiteiten. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met de voorzitter Arnold 
Surmeijer {06-51637237) of het secretariaat Janni Boeijink (0592-356825). 

De voorzitter bedankt Jan Verwoerd voor zijn constructieve inbreng in het bestuur en laat dit vergezeld 
gaan van een cadeaubon en een boeket bloemen voor Wimmy Verwoerd 

Jan spreekt een dankwoord uit voor de tijd die hij heeft doorgebracht als bestuurslid en hij en ook 
Wimmy zijn als klusjesman/vrouw beschikbaar. 
  
Het bestuur bestaat uit: 
Dagelijks bestuur: Arnold Surmeijer (voorzitter), Theo Verbiest (penningmeester), Janni Boeijink 
(secretaris);  
Reiscommissie: Arnold Surmeijer en Joke Stoker-v.d. Bult; 
De website wordt beheerd door: Gerrit Imbos met ondersteuning door Hendrik Kuiper. 

12/13. Rayons en voorstel herindeling rayons. 

In 2020, 2021 en 2022 (tot1.3.2022) zijn 3 rayonvertegenwoordigers gestopt, nl. G. v. Wageningen, A. 
Deelman en J. Verwoerd. De reserve rayonvertegenwoordigster E. Joosten heeft rayon 30 van G. van 
Wageningen overgenomen. 

Voorstel herindeling rayons: 
Een aantal rayonvertegenwoordigers hebben het verzoek gedaan om hun rayons aan te passen.  
Een aantal rayons kunnen aangepast worden. De betrokken rayonvertegenwoordigers krijgen 
binnenkort bericht.  
Door het vertrek van meerdere rayonvertegenwoordigers en geen reserve rayonvertegenwoordigers 
kunnen een aantal leden niet meer bij een rayon worden ondergebracht.  
Voorstel van het bestuur: plaats de leden die niet meer in een rayon kunnen worden ondergebracht 
onder het secretariaat en regel dat bestuursleden beurtelings contact opnemen met deze leden (zoals 
bij overlijden, huwelijksjubileum, dec. attenties, bijzondere verjaardagen, ziekte). Het aanspreekpunt 
voor de betrokken leden is het secretariaat. 
De aanwezigen voelen niets voor deze oplossing.  
Bestuur geeft aan dat er binnen de stad Groningen voldoende rayonvertegenwoordigers zijn maar voor 
de provincie met name omgeving Hoogezand, het Hoge Land en Emmen zijn ze niet beschikbaar.  
Ter vergadering melden zich spontaan 2 nieuwe rayonvertegenwoordigers en bieden 2 
rayonvertegenwoordigers aan hun rayon te vergroten. 
Conclusie: de meeste leden kunnen nu bij een rayonvertegenwoordiger ondergebracht worden, maar 
voor een aantal lukt dat niet. Afgesproken wordt dat het aantal leden, die bij het secretariaat worden 
ondergebracht, zo klein mogelijk zal zijn.  
De leden, die betrokken zijn bij een wijziging van rayonvertegenwoordiger, worden per mail of per brief 
op de hoogte gesteld.  

Nieuwe rayonvertegenwoordigers: D. Smits-Kamps (het liefst rayon in Groningen) en L. Reinds (rayon 
Hoogezand).  
K. Visser neemt de leden van het Hoge Land in zijn rayon op.  
D. Niewold neemt de leden uit het voormalige rayon van A. Deelman op in zijn rayon. 
Leden uit Emmen worden aan rayon secretariaat toegevoegd.  

14. Wijziging statuten in verband met Wet WBTR (Wet bestuur toezicht rechtspersonen) 
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De verenigingen zijn wettelijk verplicht voor 1 juli 2026 hun statuten aan te passen die voldoen aan de 
WBTR.  
Van PVKPN hebben een bericht ontvangen over de tekst die op advies van notaris Gorsira in onze 
statuten moet worden opgenomen. Het betreft een aanvulling op art. 12 van onze huidige statuten.  

  

TEKST UIT MOMENTEEL GELDENDE STATUTEN: 

Bestuurstaak. 
Artikel 12. 
12.1  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
12.2  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in 
de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

12.3  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

12.4  De leden van het bestuur hebben het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle tot de 
vereniging behorende organen of commissies bij te wonen.  

VOORSTEL TOT TOEVOEGING VAN ONDERSTAANDE TEKST AAN ARTIKEL 12  
(BRON: NOTARIS GORSIRA)  

BESTUURSTAAK 
Artikel 12. 
Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere 
bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. In geval van ontstentenis of belet van alle 
bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt 
benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. 

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor 
geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur alsnog bevoegd om het besluit te nemen. 

Opmerking: 
Overigens mag het nu ook niet meer zo zijn dat een bestuurder (meestal de voorzitter) meer stemmen 
heeft dan de andere bestuurders of een beslissende stem heeft. 

Aan de aanwezige leden wordt gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met het bovenstaande voorstel.  
Er zijn 21 aanwezig en zij stemmen alle 21: voor. 

15 UBO (kamer van Koophandel en ING) 

UBO (Ultimate Beneficial Owners) (uiteindelijk belanghebbende). 
De wettelijk verplichte inschrijving in het UBO-register van de Kamer van Koophandel en de ING is een 
gevolg van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme. 
De inschrijving in het UBO-register is gedaan en goedgekeurd. 
  
16. Groninger Archieven. 

Het bestuur vraagt de aanwezigen hun goedkeuring uit te spreken om het archief van de vereniging 
over te dragen aan de Groninger Archieven als de vereniging in de toekomst opgeheven wordt.  
Reden voor deze vraag om goedkeuring is, dat nu al gestart moet worden met het omzetten van het 
archief naar de werkwijze en procedures die voor Groninger archieven geldt. 
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De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel en dit betekent dat de vrijwilligers met het omzetten 
kunnen starten. 

17. Ontmoetingsdagen 

Op 21.4.2022 is de boottocht vanuit Eernewoude gepland. Er zijn ongeveer 70 aanmeldingen voor 
deelname binnen. 
Opstapplaatsen: De werkzaamheden in Groningen aan de ringweg kunnen gevolgen hebben voor de 
opstapplaatsen. Afgesproken wordt dat er in overleg met Arriva wordt vastgesteld welke opstapplaatsen 
worden gekozen en de deelnemers vinden de voor hen geldende opstapplaats is de brief van 
reiscommissie. 

18. Najaar ontmoeting/40-jarig jubileum 

Het plan is om de najaar ontmoeting te wijzigen in de viering van het 40-jarig jubileum op 12.10.2022. 
Leuke dingen die bij de viering een rol kunnen spelen zien we graag tegemoet. 

19. Extra activiteiten  

Wij zoeken leden, die het leuk vinden om activiteiten voor de leden te organiseren en/of het bestuur 
behulpzaam te zijn bij het organiseren van deze activiteiten. Wil je hier meer over weten neem dan 
contact op met de voorzitter Arnold Surmeijer {06-51637237) of het secretariaat Janni Boeijink 
(0592-356825). 

20. Subsidie aanvraag PVKPN voor 2021 en 2022 

PVKPN hanteert een nieuwe wijze van subsidieverstrekking aan de verenigingen. Het komt erop neer 
dat verenigingen een saldo mogen hebben € 70 per ex KPN’er. Voor onze vereniging zou dat een saldo 
voor rond de € 10.000. Onze vereniging heeft daarom in 2021 en ook voor 2022 geen recht op subsidie.  

21. Verzending contributiebrieven per mail 

De aanwezigen gaan er mee akkoord dat de contributiebrieven per 1.1.2023 per mail aan de leden 
zullen worden verzonden.  
Leden zonder een mailadres krijgen de contributiebrief via de post. 
  
17. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

18. Sluiting 

Voorzitter sluit, onder dankzegging aan de aanwezigen, de vergadering en nodigt allen uit voor een 
hapje en een drankje en voor straks een goede reis naar huis.  

Assen, 16 maart 2022 

Janni Boeijink, secr                                                    Arnold Surmeijer, voorz 
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