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      Verslag vergadering van rayonvertegenwoordigers op 7 november 2019 
 
Aanwezig inclusief bestuur. 
A. Surmeijer  vz. , T. Verbiest  penningmeester, J. Boeijink  sec., J. Stoker-v.d. Bult, J. Verwoerd, W. Staal, B. Zwikstra- 
de Keizer, K. Staal, J. Dijkema, G. Vrieling, K. de Jong, G. van Wageningen, H. Bolhuis- v.d. Laan. H. Bolhuis. 
 
Afwezig met kennisgeving. 
J. Kiers, A. Deelman, H. Kuiper, S. Stob 
 
Afwezig zonder kennisgeving. 
K. Visser, D. Niewold 
 
1.   Opening. 
Vz. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2.  Vaststelling agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
  
3. Mededelingen. 
 
De met kennisgeving afwezigen worden genoemd. 
PVKPN heeft de vereniging een budget van € 4400 voor 2020 toegekend. Dit is € 600 minder dan het door ons 
aangevraagde budget. 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op 15 januari 2020. Uitnodiging volgt.  
Uit de evaluatie van de dagtocht Rotterdam is gebleken dat een busreis zonder koffiestop en rechtstreeks naar de te 
bezoeken locatie heel goed mogelijk is. Dit verruimt de keuze in te bezoeken locaties.  
 
4. Evaluatie najaarsbijeenkomst. 
 
De rayonvertegenwoordigers reageren positief op de lunch tijdens de najaarsbijeenkomst. Zij hebben geen negatieve 
geluiden vernomen. Kwaliteit van het eten was goed.  
Bediening: goed. 
De presentatie op het scherm was prima verzorgd.  
 
5. PVKPN Stand van zaken met betrekking tot wijziging statuten. 
 
Het voorstel van het bestuur van PVKPN om de statuten te wijzigen is weggestemd. Er hebben nog een paar gesprekken 
plaatsgevonden en daarna is de grote stilte ingetreden. We wachten op verdere actie vanuit PVKPN. 
 
6. December attentie. 

 
Aan de december attentie voor 80-jarigen en langdurig zieken mag € 6 worden uitgegeven. Voor degene die meedoen 
aan de gezamenlijke inkoop van de stukjes het volgende:  
Voor 1 december 2019 de hoeveelheid stukjes doorgeven aan Janni en op 18 december 2019 tussen 10.00 en 11.00 uur 
de gevraagde stukjes ophalen in het Mfc De Wijert te Groningen. 
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Degenen die alleen de begeleidende kaartjes willen ontvangen kunnen deze ook voor 1 december 2019 bij Janni 
aanvragen.  
 
7.. Rondvraag 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
8. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor haar en zijn inbreng en nodigt de aanwezigen uit om gezamenlijk nog een hapje en 
een drankje te nemen. Daarna wel thuis 
 
J. Boeijink secretaris  
22 november 2019 
 


