
Notulen 
Algemene Leden Vergadering(ALV) van 25.01.06

in “de Zegger”, aanvang 13:30 uur;
opkomst 52 leden

1.Opening door de waarnemend voorzitter H. de Jong.

2.De waarnemend voorzitter gaf in een terugblik een korte samenvatting van de feiten en 
gebeurtenissen, die tot de oprichting van de VVSPTN en op 04.01.06 tot het aftreden van het 
bestuur hebben geleid en vermeldt, dat het doel van deze vergadering de verkiezing van een 
nieuwe bestuur is. 

3.Er vond met instemming van de aanwezige leden geen voorlezing van de notulen van de ALV 
van 04.01.06 plaats. De notulen zijn goedgekeurd.

4.De waarnemend voorzitter brengt het voorstel tot ontbinding van de VVSPTN in stemming.
Het voorstel wordt door de overgrote meerderheid van de aanwezige leden afgewezen m.u.v. 
twee oud bestuursleden.

5.Uit de personen, die zich tijdens de ALV van 04.01.06 kandidaat hadden gesteld en die over 
voldoende steun beschikten, werd een nieuw bestuur gekozen.
De bestuursfunkties werden als volgt verdeeld:
J. Aanstoot - voorzitter
J.H.A. Bult - secretaris
H. Pauwels - penningmeester
H.B. Prakken - lid
E.P. Woldendorp - lid

6.De waarnemend voorzitter draagt het bestuur van VVSPTN over aan het nieuwe bestuur. 
De nieuwe voorzitter dankt de leden voor de verkiezing van het nieuwe bestuur en dankt het 
afgetreden bestuur voor zijn inzet en bijdrage aan de doelstellingen van de vereniging.

7.In de volgende ALV zullen kandidaten voor de vertegenwoordiging van de VVSPTN in het 
bestuur van SPTN worden voorgedragen.

8.De volgende kas-commissie werd benoemd:
L. Vedder
B. Wissink.
E. Stokvis
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9.Het voorstel om in 2006 een contributie van € 10,00 te heffen werd door de aanwezige leden 
aangenomen.

10. Rondvraag:
De voorzitter antwoordde desgevraagd,

-dat er een kennismaking van het nieuwe bestuur met het bestuur van de SPTN zal plaatsvinden

-dat het contact met Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden(NVOG) 
voortgezet zal worden

-ervoor zal worden gezorgd, dat in geval van niet beschikbaarheid van de vertegenwoordiger van 
de VVSPTN in het bestuur van de SPTN  een vervanger beschikbaar zal zijn

-dat het bestuur van VVSPTN met name door haar vertegenwoordiger met het bestuur van de 
SPTN zal communiceren.

Tijdens de vergadering meldden zich de volgende nieuwe leden aan:
1. J.A. Dijkstra
2. M. ter Horst
3. H.B. Huiskes

De voorzitter sluit de vergadering.

P.S.: 
Mededelingen nieuwe bestuur:

-De leden worden verzocht hun jaarcontributie(€10,0) voor eind februari 2006over te maken op 
het volgende bankrekeningnummer:
ABN-AMRO   44.67.30.238 t.n.v. VVSPTN Hengelo ov

-Om de leden een adequate service te kunnen verlenen heeft het bestuur besloten een nieuw e-
mail adres servicedesk@vvsptn.nl te openen naast het algemene secretariële e-mail adres.
Dit nieuwe adres is bedoeld voor de leden met vragen en problemen die niet door de daarvoor 
geëigende instantie(s) zijn afgehandeld. Tevens kunt U via dit adres uw suggesties,verbeteringen 
e.d. aanmelden die voor de website van toepassing kunnen zijn.
Het secretariële adres is vooral bedoeld voor bestuurlijk inhoudelijke zaken.


