PVGE-Eindhoven

Januari 2020

EindhovenActueel!

EXTRA

Een voorspoedig 2020 gewenst!

INHOUD
In deze extra editie van EindhovenActueel!
vindt u de volgende onderwerpen:
Van de redactie
Algemene Ledenvergadering 23 januari
• Uitnodiging en agenda
• Notulen jaarvergadering 2019
• Jaarverslag PR&C-commissie
Ingezonden
• Seniorenexpo in Koningshof 14 t/m 19 januari
• Informatiebijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn, op 17 en 28 januari
• Reumacafé opent deuren iedere eerste maandag van de maand (3 februari)

Door aanklikken van de rubrieken komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken van (terug) komt
u weer bij de inhoudsopgave.
'EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even maanden op de
website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per e-mail verwittigd zodra een nieuwe
uitgave is gepubliceerd. Kopij kan gestuurd worden naar de redactie ( ea@pvge-eindhoven.nl).

VAN DE REDACTIE
In deze extra editie staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) centraal. We vinden het meestal
vanzelfsprekend dat alle activiteiten binnen de PVGE gewoon plaatsvinden. Naast de vele
vrijwilligers die zich hier voor inzetten, is een bestuur brood nodig om alles draaiende te houden.
Door op 23 januari naar de Ronde te komen, laten we onze waardering blijken.
Nog enkele weetjes:
• Leuk om te weten is het dat binnen de PVGE ook in het nieuwe jaar reden tot feesten is.
De Biljartclub – eigenlijk het begin van de PVGE – bestaat in 2020 alweer 75 jaar!
Hele families – zeker de mannelijke tak – kennen de gezellige ruimte in, wat toentertijd nog
heette het Philips Ontspanningsgebouw.
• Het bekende trio Wim, Frans en Jan heeft zich rond de feestdagen ingezet om de Flyer van
onze vereniging te actualiseren. Tijdens zowel ALV als Vrijwilligersdag is iedereen vrij een
of enkele fraai uitziende high gloss exemplaren ervan mee te nemen, om die bij vrienden,
bekenden en in het eigen club/wijkgebouw uit te geven: gratis reclame voor PVGE
Eindhoven !!!
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•

Voor al die PVGE leden die nog met Windows 7 op de computer in de weer zijn, bestaat
trouwens – voordat Microsoft de ondersteuning stop zet op 14 Januari 2020 – nog steeds
de mogelijkheid hulp te vragen bij de Helpdesk – de 14e in de Ronde van 13.30-16.00 uur
– of tijdens de Inloop op zaterdag 18 januari in ’t Slot (13.00-16.00 uur): doe er je profijt
mee!

Verder worden in deze nieuwsbrief enkele activiteiten genoemd die de komende weken
plaatsvinden en waar u mogelijk gebruik van wilt maken.
(terug)

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging

De Algemene Ledenvergadering van de PVGE afdeling Eindhoven wordt gehouden op:
Donderdag 23 januari 2020
in het buurthuis 'De Ronde', Tongelresestraat 146 Eindhoven. Aanvang 14.00 uur.
Het bestuur hoopt velen van u hierbij te mogen ontmoeten. Wij zullen verantwoording afleggen
over het afgelopen jaar en vooruit blikken op het nieuwe verenigingsjaar 2020.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Opening
Voorwoord van de voorzitter
Mededelingen/ingekomen stukken
Goedkeuring van het verslag van de
A.L.V. d.d. 24-01-2019
Financiële resultaten 2019
Verslag van de kascontrolecommissie
Begroting 2020
Beleidsplan koepel PVGE
Goedkeuring uniforme statuten PVGE
Samenstelling van het Bestuur
Benoeming kascontrolecommissie
Rondvraag
Sluiting, gevolgd door een informeel samenzijn.

Toelichting agendapunt 4:
Genoemd verslag is opvraagbaar via e-mail bij: secretaris@pvge-eindhoven.nl
Toelichting agendapunten 5 en 7:
De financiële stukken zijn vanaf 13.30 uur beschikbaar op de vergaderlocatie of op te vragen bij
onze penningmeester: piet.jorissen@hotmail.com
Toelichting agendapunt 8:
Aftredend zijn mevr. Vrijhof, mevr. Geene en de heer Kemps. De heer Kemps stelt zich weer
beschikbaar aangezien we er niet in geslaagd zijn een opvolger te vinden. De in de statuten
vermelde maximale zittingsduur van 9 jaar vereist toestemming van de ALV om daar vanaf te
wijken. Het voorstel is om mevr. Geene te herbenoemen, voor de voorzitter dit met nog 1 jaar te
verlengen en voor mevr. Vrijhof met een reguliere zittingsperiode van 3 jaar te verlengen. De heer
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Jorissen treed af en de heer Nieuwenhuis heeft zich beschikbaar gesteld als zijn opvolger. Het
bestuur stelt verder voor mevr. Baars te benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen
uiterlijk 10 januari schriftelijk worden gesteld bij de secretaris. De eventuele voordrachten dienen
voorzien te zijn van minimaal 10 handtekeningen.
Rooster van aftreding bestuur PVGE- afdeling Eindhoven.
Functie/ naam
Voorzitter, W. Kemps
Penningmeester, P. Jorissen
Bestuurslid, J. Vrijhof
Leden administrateur, M. Geene
Secretaris, W. Meek
Clubcoördinator, W. van Breukelen

Eerste
benoeming
2010
2014
2011
2014
2015
2015

Laatste
benoeming
2016
2017
2017
2017
2018
2018

Volgende
benoeming
2020
2020
2020
2021
2021

Verslag van de Algemene Ledenvergadering PVGE Eindhoven,
gehouden op donderdag 24 januari 2019

De vergadering wordt gehouden in het buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, te Eindhoven.
Aanwezig: ongeveer 50 leden
!.
Opening
Voorzitter dhr. Wim Kemps opent de vergadering, heet iedereen welkom en wenst iedereen een
voorspoedig 2019. Jammer dat de opkomst zo klein is.
2.
Voorwoord van de voorzitter
- De verhuizing van de clubs is het afgelopen jaar goed verlopen.
- Een belangrijke zaak die ons allen raakt is de discussie over de pensioenen.
- Betreffende de clubs worden er een paar in het bijzonder genoemd:
o “Op Restaurant gaan”, een leuke activiteit voor veel mensen. Complimenten aan Rita Stuyt.
o De Evenementencommissie heeft weer veel interessante lezingen georganiseerd.
o De Tai-Chi heeft intussen al een tweede groep, de mensen zijn enthousiast en de
leermeester eveneens.
o De Reiscommissie heeft nu een compleet programma. Complimenten!
o De Museumtreinclub loopt prima. Er wordt aan een tweede club gedacht.
- Hopelijk neemt het aantal e-mailadressen toe i.v.m. het versturen van EA!. Complimenten aan
dhr. Jan Peerlings van de redactie.
- Het leek dat de Huba’s, VOA’s en Cliëntondersteuners in de problemen kwamen door het
wegvallen van de subsidie voor bijscholing. Samenwerking met KBO-Brabant lost dit
probleem op. De kosten komen bij ons terecht.
- Dhr. Eric Ideler, lid van de Quo Vadis commissie, geeft uitleg over de structuurwijziging van PVGE.
Alle afdelingen worden zelfstandig. De hoofdafdeling gaat De Koepel heten en is uitsluitend
nog voor facilitaire dienstverlening. De Statuten worden aangepast waarna elke afdeling
(vereniging) zijn goedkeuring moet geven. Daarna kan hopelijk in de ALV in april 2020 de
formele goedkeuring komen.
3.
Mededelingen/ingekomen stukken
- De Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers zal gecontinueerd worden.
- Een gewaardeerde activiteit is de verzorging van de Kerstpakketten. Er worden vrijwilligers
gevraagd.
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4.
Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. d.d. 25-01-2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5.
Financiële resultaten 2018
We zijn financieel gezond. Dit jaar zo’n € 14.000 over. Alle kosten vielen binnen de begroting. We
zijn een behoorlijk rijke club met een Eigen Vermogen van € 123.000
In tegenstelling tot andere verenigingen hebben wij weinig actieve leden (700 van de 2800) en
daardoor zitten we ook goed in het geld. Op termijn krijgen we misschien een nieuw honk en dan
is het goed om te reserveren.
6.
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat alles in orde was en stelt voor het bestuur en de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. Penningmeester Piet Jorissen heeft een
goed systeem.
7.
Begroting 2019
Er is iets meer geld nodig voor de Kerstpakketten door de toename van 90+++ .
En alle leden van de diverse clubs zullen € 8,50 krijgen.
Verder zijn er geen bijzonderheden.
8.
Samenstelling van het Bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. Louis Broos en dhr. Henk te Sligte. Dhr. Wim Kemps heeft er
negen jaar voorzitterschap opzitten. Statutair zou hij moeten aftreden maar een opvolger is niet
gevonden. De ALV gaat akkoord met zijn aanblijven voor een jaar.
De Verenigingsraad VR blijft voorlopig zo voortbestaan als hij nu is.
9.
Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe commissie bestaat uit:
Dhr. G.J. Meek
Dhr. H. in ‘t Zandt
Reserve: Dhr. R. Poncin
10. Sluiting, gevolgd door informeel samenzijn
De voorzitter bedankt de mensen voor hun aanwezigheid en de daarmee getoonde belangstelling
voor de afdeling en sluit de vergadering.

Willeke Meek
Secretaris PVGE afdeling Eindhoven

Jaarverslag PR&C-commissie

De commissie bestaat per 1 januari 2020 uit vijf leden te weten Bep Baars, Loes Heuts, Jan
Peerlings, Wim Sauerwald en Jan Wijers. Beide dames zijn begin van dit jaar toegetreden, met het
vertrek van Henk te Sligte. Bep is binnen het bestuur voorgedragen om de PR&C functie op zich te
nemen.
Als taak ziet de PR&C commissie:
• Informeren van de leden over alles wat leeft binnen de PVGE-Eindhoven en het attent
maken op onderwerpen die voor hen van belang of interessant kunnen zijn. Dit betreft
maatschappelijke ontwikkelingen en informatieve en inspirerende bijeenkomsten op het
gebied van zorg/welzijn en cultuur/ontspanning.
• Bekendheid van de PVGE vergroten in het kader van ledenwerving.
• De website actueel houden met voor leden interessante en belangrijke informatie.
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Wat is er het afgelopen jaar gedaan?
• Heroriëntatie
Met twee nieuwe leden in ons midden zijn we begonnen met een heroriëntatie op wat onze
taken zijn en hoe we die invullen. Deze zijn opnieuw geformuleerd en vormen de basis van
een taakverdeling die we vanaf januari gaan toepassen. De thema's blijven hetzelfde maar we
hopen zo effectiever te kunnen werken.
• Informatie
Dit was (en blijft) een taak van het EA!-redactieteam, met name: Jo Bogers, Jos van den
Hurk, Jan Peerlings, Riet Poncin, Henk te Sligte, Mieke Timmer en Jan Wijers. Afgelopen jaar
zijn er door hen zeven edities gepubliceerd. Deze omvatten in totaal 127 pagina's. Daarnaast
zijn er meerdere nieuwsflitsen uitgekomen, als er tussentijds berichten binnenkwamen
waarmee niet gewacht kon worden tot een reguliere uitgave verscheen.
• Bekendheid vergroten/ledenwerving
Promotie van onze vereniging kwam minder uit de verf dan we gehoopt hadden. Bekende
organisaties in Eindhoven ontvingen onze nieuwsbrieven, we hebben echter niet de indruk dat
dit veel effect heeft gehad. Ook onze bekendheid vergroten via lokale media is afgelopen jaar
enigszins achtergebleven. We hopen op basis van de genoemde heroriëntatie daar in 2020
meer invulling aan te geven.
• De website
In de website up-to-date houden met relevante informatie zijn we naar eigen mening redelijk
geslaagd – met behulp van onze webmaster Henk te Sligte. Onze ondersteuners op
maatschappelijk gebied zijn nu direct te vinden op de thuis-pagina. Verenigings- en
clubinformatie wordt bijgehouden en zorgthema's – ondergebracht onder
'Belangenbehartiging' – worden geregeld geactualiseerd.

Jan Peerlings
(terug)

INGEZONDEN
SeniorenExpo in Koningshof Veldhoven
Evenals in voorgaande jaren is er van 14 t/m
19 januari 2020 weer de langzamerhand
traditioneel geworden SeniorenExpo in
Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven.
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur
PVGE leden betalen € 6,- op vertoon van hun ledenpas.

Het evenement biedt naast ontspannende activiteiten – acts, muziek en show – informatie over
gezondheid en bewegen, hobby & creativiteit, reizen, mode & beauty. Voor meer informatie zie de
website: www.seniorenexpo.nl.
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Gratis informatiebijeenkomst over wonen, zorg en welzijn

WoonincPlusVitalis geeft tijdens de informatiebijeenkomst uitgebreide informatie over de wonen,
zorg en welzijn in Eindhoven en omgeving. Voor senioren, mantelzorgers en familie.
U krijgt uitleg over wat de mogelijkheden zijn
als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven
wonen. Met of zonder zorg in de nabijheid. En
wat als zelfstandig wonen voor u of uw naaste
niet meer mogelijk is? Lukt het dan toch om zo lang mogelijk bij elkaar of in elkaars nabijheid te
blijven wonen? Misschien komt u graag wat meer onder de mensen zonder dat u verhuist? Vaker
dan u denkt, zijn er in uw wijk faciliteiten die ontmoeten stimuleren.
In januari zijn er twee informatie bijeenkomsten
De bijeenkomsten in januari 2020 zijn op:
• Vrijdagmiddag 17 januari van 14.00 tot 15.30 uur
• Dinsdagavond 28 januari van 18.30 tot 20.00 uur
Aanmelden is makkelijk
Wilt u ook graag deelnemen aan de bijeenkomst? Meld u dan aan via
www.woonincplusvitalis.nl/informatiebijeenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw deelname
per e-mail.
U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek aanvragen
Heeft u specifieke vragen die u liever persoonlijk bespreekt? Neem contact op met het
klantencentrum via info@woonincplusvitalis.nl of 040 2202202. We nemen graag de tijd voor u.
Het klantencentrum kunt u ook zonder afspraak bezoeken
Ook zonder afspraak kunt u binnenlopen. Het klantencentrum is geopend van maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het klantencentrum is
gevestigd aan de Winston Churchilllaan 83 in Eindhoven.
Meer informatie www.woonincplusvitalis.nl

Reumacafé, ieder eerste maandag van de maand
Reumavereniging Regio Eindhoven organiseert het
Reumacafé, een plek waar gezelligheid voorop staat en
de handen bezig zijn met een knutselwerkje of een
spelletje. Een plaats waar je elkaar ongedwongen kunt
ontmoeten, een praatje kunt maken maar ook stil kunt
genieten van een kopje koffie of thee.
Data:
Tijd:
Locatie:
Voor wie?
Aanmelden
Contactpersonen:

6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei
14.00 uur
Wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein, Eindhoven
Voor leden, niet leden en belangstellenden.
is niet nodig en de toegang is gratis.
Lillian Korremans (lillian@korremans.nl) en
Corry Huffenreuter (06 48691861).
(terug)
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