
Jaarverslag PVMB 2009

Bestuursleden in 2009:
1e Voorzitter: Henk de Vries
2e Voorzitter Loet Bosman (aftredend 31-12-09)
1e Penningmeester Niek den Daas (ledenadm.)
2e Penningmeester Brigitte Lustig-Stada (ledenadm.) (aftredend 31-12-09)
1e Secretaris Marianne Obradovic-Pot
2e Secretaris Linda van Zandwijk-van der Zande (aftredend 31-12-09)
Activiteitencomm. Andre de Haan (tevens afd. verzekeringen)
Fitness/beheerder Theo van Herwijnen (aftredend 31-12-09)
OGV Fred Simons
Zaalvoetbal Theo Barhorst
Volleybal Joke de Vreugd
Modelbouw Ronald Snoek
Hobbyclub Roeland Blok

2009 was een bewogen jaar voor de PVMB dit natuurlijk met het oog op de fusie
met de WSOV. De leden zijn op de jaarvergadering (25 maart 2009) akkoord gegaan
om de fusie verder vorm te geven en toe te werken naar één personeelsvereniging
genaamd MBSOV. (Zie verslagen van de diverse vergaderingen.)

Ledenbestand:
Het aantal leden bleef in 2009 gelijk (rond 2050). De “wanbetalers” zijn een aantal
malen aangeschreven en dit heeft geleid tot een dertigtal schorsingen met
goedkeuring van de leden aanwezig op de tussentijdse vergadering.
* Het aantal opzeggingen na 31-12-2009 is beperkt gebleven tot (?)

Afdelingen:
Zaalvoetbal zie verslag (8 leden)
Volleybal zie verslag (8 leden)
Modelbouw (26 leden)
Electronica hobbyclub (59 leden)
Fitness (55 leden)
OGV (224 leden)

De PC afdelingen is bij gebrek aan animo opgeheven. De resterende leden zijn
hiervan in de loop van het jaar op de hoogte gebracht.
Een nieuwe foto- en videoafdeling in het leven geroepen genaamd: “Digitaal in
Beeld” deze afdeling is tot stand gekomen na een aantal succesvolle activiteiten op
het gebied van foto en video en heeft inmiddels al ruim 30 leden.

Activiteiten:
Ook in 2009 zijn er een aantal succesvolle activiteiten geweest waaronder de Gerard
Glasbergen Motortour, de Damesbeautydag, uiteraard een aantal schouwburg-
voorstellingen, een succesvol bezoek aan Snowworld, en is er voor het eerst een
stedentrip met het vliegtuig georganiseerd naar Dublin dit tot volle tevredenheid van
de deelnemers.


