To

SPV leden

From

Mart Loerakker, Sabine Peters

Date

27 januari 2009

Document number
Subject

SPV09001
Agenda Algemene Ledenvergadering SPV d.d. 27 januari 2009

Copies to

Peter Dekker, Loek van Driel, Rob den Dulk, Joop van Halm, Dave Hogervorst,
Jaap Ruijgrok, Jacqueline Scholten, Martin van Stijn

Remarks

Aanwezig: Rob den Dulk, Peter Dekker, Dave Hogervorst, Mart Loerakker, Lies van der Meer,
Sabine Peters, Jan Rijsdam, Jaap Ruijgrok, Martin van Stijn
Afwezig: Loek van Driel, Joop van Halm, Fred Meeuwenoord, Jacqueline Scholten, Wil Zoet

1. Opening
Mart Loerakker opent de vergadering om 16.30 uur en heet iedereen welkom.
2. Voorzitterschap
Ad interim voorzitter Mart Loerakker meldt dat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld en er ook
geen bezwaarschriften tegen zijn benoeming als voorzitter zijn binnengekomen. Hij mocht zelf
bevestigen dat vanaf vandaag 27 januari 2009 officieel opnieuw voorzitter is van de SPV.
De aanwezigen hebben Mart met zijn benoeming gefeliciteerd.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 januari 2008
Hier enige antwoorden op de actiepunten
Blad 1:
- Punt 1: De SPV is opgericht op 1 september 1946. We gaan dit jaar het 63ste levensjaar van
de vereniging in.
- Punt 2: SPV heeft in 2008 een eigen intranetsite en teamsite gekregen. En met betrekking tot
de toegankelijkheid van de SPV activiteiten is er een internetsite www.sikkenspv.nl in het
leven geroepen, waarmee ook oudgedienden en productiemedewerkers toegang krijgen tot de
laatste gegevens en activiteiten van de SPV. Nieuwe internet site ziet er goed uit. Peter
Dekker houdt deze site voorlopig bij.
- Punt 4, bullet 1: Hengelsport begroting 2008: Extra bedrag alsnog toegekend ivm jubileum.
Begroting voorgaande jaren was te laag. Kwamen structureel te kort.
Blad 2:
- Punt 4, bullet 5: De behandeling van de facturen loopt nog niet goed. Het bestuur is hier over
in gesprek met controlling.
- Punt 6 bullet 1: SP heeft gekeken naar een Make-up avond, maar dit is redelijk duur. Wel
zouden we en make-up avond van Oriflame kunnen regelen.
Op z’n avond wordt een make-up demonstratie gegeven en mogen we het zelf uitproberen.
De SPV zorgt voor de locatie en consumpties. De avond zelf kost niets, maar het gaat om de
producten die eventueel gekocht worden op de avond. Maar ik weet niet of dat de bedoeling
is. We kunnen de medewerkers eventueel vragen of daar interesse voor is.
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Punt 6, bullet 2: Wel naar kookles gekeken. Zowel Dave Hogervorst als Sabine Peters zijn bij
de Kookerij in Noordwijkerhout geweest ivm een afdelingsuitje. Dat was erg leuk en was ook
betaalbaar. Eventueel voor volgend jaar op de planning zetten of als er ruimte in het budget is
eind van het jaar inplannen. Wellicht Marco Veelen (Potmolen) vragen. Actie: Bestuur
Punt 7, bullet 5: Afgesproken is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat
eventuele incidenten NIET persoonlijk ten laste gelegd kunnen worden op het bestuur. We
gaan geen evenementenverzekering afsluiten. Een evenementen-verzekering is alleen
noodzakelijk als een activiteit niet door gaat en we hiermee geld verliezen. Maar de SPV
maakt alleen zo afspraken met derden waardoor dit meestal niet van toepassing is.
Het volgende punt van de vergadering blijkt te zijn ontsnapt aan de notulen: Loek van Driel
opperde het idee om de verfverstrekkingsregeling (indien mogelijk) te versoepelen naar
voorbeeld van andere Akzo Nobel locaties. Het idee is om met aantoning van de
personeelpas direct met korting verf bij de service centra te kunnen kopen. Navragen bij Loek
van Driel of hij al wat meer weet.. Actie: SP/LvD

4. Afsluiting 2008
De facturen gericht aan de SPV komen nog steeds niet allemaal centraal bij het secretariaat
binnen. Hiermee lopen de betalingen aan derden dan ook niet altijd even soepel. Dit blijft een
punt van aandacht. Rob den Dulk heeft een voorlopige resultaat 2008 opgesteld omdat nog niet
alle facturen van 2008 verwerkt en betaald zijn.
De activiteiten zelf zijn allemaal redelijk goed verlopen op een enkele activiteit na.
• Herfsttocht: Te vol programma (Zuiderzee en Batavia) en de dag liep een beetje rommelig
mede door de brand die bij Batavia 1,5 week daarvoor.
• Kanovaren is niet doorgegaan door te weinig animo.
• De Kerstmarkt was kleiner dan aangegeven. Bergen op Zoom was een gezellig stadje alleen
zat het weer niet mee. Wel is er aangegeven door de mensen dat ze graag weer eens naar
een Duitse Kerstmarkt willen. Daar zullen we dit jaar rekening meehouden.
• Squashen is 1x niet doorgegaan.
• Bowlen loopt gaat goed. Zat vol.
• Het aantal deelnemers voor het karten viel tegen (21 personen).
• Het forelvissen was boven verwachting bezet en staat ook in 2009 op de activiteitenlijst.
• Paas- en Kerstbloemschikken: Alle 3 de avonden zaten bijna vol.
Totaal zijn 84 personen geweest.
• De eerste Workshop Schilderen is niet doorgegaan en de 2de Workshop is verzet en
uiteindelijk wel doorgegaan met een kleine groep. Deze workshop is in 2009 niet ingepland.
• Kinderdag Linnaeushof is erg goed verlopen. We hadden heel mooi weer en de prijsjes voor
de tekenwedstrijd zijn goed ontvangen.
• Bij het Paasklaverjassen was het rustig. Ook bij het Kerstklaverjassen in 2007 was het te
rustig. Het Kerstklaverjassen in 2008 liep een stuk beter. Het was een volle bak. Ter plekke is
toen besloten om het in 2009 toch weer op het programma te zetten.
• In 2008 zijn als extra activiteit 2 wijnproefavondjes ingepland. Er was veel animo voor. Beide
avonden waren volgepland, maar door ziekte zijn er aantal medewerkers niet gekomen. Dat
was jammer. Als er genoeg budget is eventueel een avond inplannen. Wel is er dit jaar een
Whiskyproefavond ingepland.

5. Programma 2009

• Nieuwe activiteiten in 2009 zijn het Whiskyproeven, Bonbons maken, de Solex tourtocht en
het schaatsen in Biddinghuizen.
• Aanmeldingen karten gaat niet hard. 20 personen hebben zich aangemeld.
• Schaatsen 7 maart 2009: Er zijn vragen binnengekomen of kinderen ook mee mogen.
Kinderen zijn van harte welkom. Het speciaal lager tarief voor kinderen t/m 14 jaar is 7,50 euro
(eigen bijdrage). Jaap Ruijgrok past dit aan. Actie: JR
• Aanmeldingen voor de Whiskyproefavonden 16 maart 2009 lopen goed. Zit al bijna
vol.
Wil Zoet is de organisator. Wil autoriseren voor de SPV teamsite. Actie: SP

• Het Paasklaverjassen op 27 maart gaat niet door, omdat de GWS kantine bezet is. Er wordt
naar een alternatieve Paasdatum (optie 3 april) gezocht en anders wordt deze activiteit
doorgeschoven naar Pinksteren. Actie: SP
• Solex tour op 9 mei 2009. Het bedrijf vraagt een behoorlijke borg. Deze zal alleen betaald
worden wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Het contract moet uiterlijk 14 dagen voor de
activiteit getekend zijn. Peter Dekker houdt ons op de hoogte. Actie: PD
• Gepensioneerde gaan met ‘Sjans’ op 8 mei 2009 naar Afifauna. Dit heeft geen gevolgen voor
het Klaverjassen Senioren op 7 mei, want dat is s-middags.
• Aanmeldingen voor de Workshop ‘Bonbons maken lopen goed. Zit al bijna vol.
• Graag de aanmeldingen noteren in het formulier ‘Aanmeldingen 2009’ op de teamsite. Zo
heeft iedereen inzicht hoe de activiteiten lopen en we kunnen allemaal aanmeldingen
toevoegen.
• Dave Hogervorst heeft het nieuwe SPV Logo gemaakt. Ziet er erg goed uit. Dave Hogervorst
bedankt!
6. Voorlopig resultaat 2008 en begroting 2009
Financieel overzicht SPV voorlopig resultaat 2008 en begroting 2009 is gemaakt door Rob den
Dulk, maar is nog niet helemaal rond. Een afspraak met bestuurs- en commissieleden wordt
gemaakt om de laatste details in te vullen. Daarna begroting 2009 bespreken met Peter van der
Knaap.
De SPV wil de financiën (uitgaven) graag zelf regelen om op tijd aan de betalings-verplichtingen
te kunnen voldoen. Eind 2008 is reeds een SPV bankrekening geopend.
• Afgesproken is de SPV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel in verband met de
aansprakelijkheid. Alle sub verenigingen staan reeds ingeschreven bij de KvK. Sub
verenigingen totaal loskoppelen van de SPV. Krijgen nu soms nog extra subsidie via de SPV.
De Hockey, PCT en Hengelsport Vereniging gebruiken dit voor het huren van velden,
aanschaffen van dure PC componenten voor algemeen gebruik of visrechten en vergunningen
om hun sport te beoefenen. De TVS en GWS hebben hun accommodaties kosteloos van
AkzoNobel in bruikleen en moeten zelf alleen de variabele kosten (energie, onderhoud etc.)
afdekken.
• Saldo PCT staat bij de SPV. Wat gaat er gebeuren met de betalingen van de PCT club. Nog
niet bekend.
• Akzo Nobel stelt voor dat er een P&L controller in de kascommissie komt.
7. Rondvraag
DH: Afspraken met Akzo graag op papier laten zetten.
LM: Ideeen zijn welkom graag doorgeven aan Mart, Rob of Sabine.
Daarna naar PvdK en anders evt naar OR.
8. Sluiting
ML dankt iedereen voor zijn aandacht en wenst iedereen een fijne avond.

