
PCOB afdeling Duiven/Westervoort 

 

Verslag van de jaarvergadering 18 februari 2020 

 
Aanwezig: mevr. Herreveld,, mevr. de Jong, dhr. en mevr. van der Wal, mevr. A. Baarslag, mevr. 

Westra, dhr. P. Jansen,  dhr. en mevr. Snoepjes, mevr. Burghart, dhr. den Hertog, mevr. Veurink, 

mevr. Gerritsen, mevr. Sleurink, dhr. Scherff, dhr. Letsoin, mevr. Jacobs en Hillie van Mourik 

 

Afwezig met kennisgeving: echtpaar Noordhoek,  mevr. Bloeming, mevr. F. Baarslag, 

echtpaar Hoogendoorn, Jo Manintveld. 

 

1. Opening de voorzitter heet iedereen welkom en leest een vers uit Lucas. 

 

2. Notulen jaarvergadering 26 febr. 2019.  

Worden onderdank goedgekeurd. 

 

3. Bespreking jaarverslag  2019 

De voorzitter wil nog even benadrukken dat bij het jubileum veel leden zich opgegeven 

hadden en een gezellige middag van gemaakt hadden. 

Samen werking met KBO en PCOB: 

Beiden hebben zitting in een werkgroep met thema: eenzaamheid. 

 

4. Bespreking financieel overzicht 2019 

Wil lichtte het een en ander toe over de inkomsten en uitgaven van de afdeling. Met de nadruk 

op de ontvangen giften van dit jaar, o.a. door de opheffing van de Ouderenraad en enige 

enveloppen met inhoud  t.g.v. ons 25 jarig jubileum. Zo heeft Wil de bankrekening  van 2019 

met een  mooi saldo kunnen afsluiten. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

Lois den Hertog heeft samen met Jo Manintveld de kas gecontroleerd. 

Lois doet verslag: hij geeft Wil een compliment voor de secure boekhouding. 

De penningmeester, wordt onder applaus, gedechargeerd voor 2019. 

 

6. Benoeming Kascommissie. 

Lois den Hertog, Anton de Wal en reserve Martha Gerritsen. 

 

7. Contributie 2021 

Blijft ongewijzigd: Individuele leden €29,00 en echtparen €51.00. 

 

8. Benoeming : Leenard de Wal, penningmeester. 

Er zijn geen wettige bezwaren binnengekomen.  

De heer Leenard de Wal is de nieuwe penningmeester.  

Wil overhandigt de mappen met de financiële administratie, feestelijk versierd met een mooie 

strik, aan Leenard de Wal en wenst hem veel succes 

 
9.  Rondvraag. Opmerking  dat we verschoond blijven van bingomiddagen ! 

10. We sluiten het officiële gedeelte af 

 

We zetten de middag nog voort onder genot van een drankje en hapjes 

 

Er gaan lijsten rond met onderwerpen voor de invulling van de komende ledenmiddagen 

verder in dit jaar 

16.30 uur sluiten we de middag officieus af en een ieder welthuis.  

 


