
Agenda Algemene Leden Vergadering PCR 2017 

Datum 29 mei 2017, 17.00 – 18.00  

Plaats De Nieuwe Poort 

Aanwezig Bestuur: Steffart Buijs (voorzitter), Mirjam den Boer (secretaris), Gerben 

Holwerda (penningmeester), Fieke Wennink, Maaike Wermer, Mari Trini 

Hermoso 

 Leden: Michiel Koorenhof (kascommissie) 

Afwezig: Coen Goebel (m.k) 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet de kascommissie en de aanwezige leden van harte 

welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter stelt de agenda vast zonder aanvullingen.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Secretaris bedankt het bestuur en Anne Kraak voor samenstellen van het Jaarverslag 2016.  

 

4. Financiële zaken 

De penningmeester presenteert het financieel verslag 2016. Afgelopen jaar had de vereniging een 

negatief bedrag van €800 euro. Dit wordt veroorzaakt door minder inkomsten vanuit contributie en 

sponsorgelden. Daarbij is het niet altijd gelukt binnen het begrote bedrag van €1.500 per bijeenkomst 

te blijven. Het tekort wordt aangevuld uit algemene reserve. Vanwege het feit dat tekort reeds begroot 

was, is dit niet terug te zien op de resultatenrekening.  

 

De kascommissie geeft haar toelichting op bevindingen kascontrole. Op 10 april 2017 is zij samen 

gekomen met de penningmeester. Het jaarverslag is besproken en gecontroleerd door de 

kascommissie bestaande uit Michiel Koorenhof en Luc Beurskens. De commissie geeft het bestuur 

complimenten voor de administratie. Boekhouding is correct uitgevoerd en geeft geen aanleiding tot 

nadere kritiek. De jaarrekening wordt officieel goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Michiel Koorenhof geeft aan dat hij nog een jaar zitting wil houden in de kascommissie. Het bestuur 

vraagt oud-bestuurslid René Boonstra om de plaats van Luc Beurskens over te nemen.  

 

De penningmeester licht begroting 2017 toe. Deze kent nauwelijks verandering ten opzichte van vorig 

jaar. Ook komend jaar wordt er uitgegaan van een teruglopend aantal leden en een daarmee gepaard 

gaande terugloop van inkomsten.  

 

5. Terugblik programma 2016 

Het bestuur blikt samen met Michiel Koorenhof terug op het programma van afgelopen jaar. Hij 

spreekt zijn complimenten uit voor de inhoud van het programma. Jammer dat de opkomst soms 

tegenvalt. De bijeenkomst over Visual Storytelling in Grounds was een uitblinker. Hij geeft het bestuur 

als advies goed te inventariseren in waar de interesses liggen van leden. Wellicht dat dat de opkomst 

ten goede komt aangezien het ledenaantal per saldo langzaam terugloopt – afgelopen jaar zijn er 8 

leden bijgekomen en hebben 13 leden hun lidmaatschap opgezegd. Reden is voornamelijk 

tijd/prioriteit. 

 

6. Vooruitblik programma 2017 

De voorzitter blikt vooruit op de bijeenkomsten die nog op het programma staan en vraagt Michiel 

Koorenhof of hij nog input heeft. Michiel geeft aan dat binnen de gemeente veel aandacht is voor 



Social Marketing. Daarnaast belangrijk om flexibiliteit in te bouwen in het programma om in te haken 

op trends en actualiteiten. 

 

7. Samenstelling Bestuur 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Michiel Koorenhof en René Boonstra. 

Wendy Mast is uit de kascommissie gegaan. Mirjam den Boer heeft aangegeven aan te blijven tot de 

Zomerborrel en dan het stokje over te dragen aan een nog nieuw te werven bestuurslid tevens  

secretaris.  

 

8. Eventuele stemming 

N.v.t. 

 

9. Rondvraag 

- Michiel Koorenhof vraagt of PCR nog contact heeft met andere regionale verenigingen / Logeion. 

Tipt over de welwillendheid van Logeion om eventuele samenwerking te verkennen. Ook Utrechtse 

Communicatie Kring is interessante partij om contact mee te hebben / van te leren. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de ALV en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 

 

 


