Notulen Jaarvergadering en Rayon, bestuursvergadering
van zaterdag 23 april 2022 in Dongen.

Aanwezig naast het NPV bestuur de bestuurders van de verschillende rayons en NPV leden. Afwezig met
berichtgeving: Marco van Berkel en Edwin Wagemakers van Bestuur
Leden: Jan van Kuilenburg, Bert Hemme, Cees Diepstraten, Harrie Snieders.
Aanvang: 11.15 uur 1.Opening;
De voorzitter. B.Mense opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen en vraagt om samen de
ons ontvallen leden te gedenken. Hierna verontschuldigd hij enkele niet aanwezige bestuursleden door
omstandigheden en dankt de vervangers van een rayoncommisaris voor hun inzet als vervangers. Een tweetal
agendapunten worden aan de agenda toegevoegd.
2.Ingekomen stukken;
-Voorstel bond om show in Zwolle te vervroegen
-Schrijven van de Vereniging van Speciaalclubs o.a. gericht aan de bond met standpunt van de Speciaalclubs.
(strekking, of naar begin december en anders laten zoals het is, en eens luisteren naar de speciaalclubs)
-Mail Hr. Weijers Mid.Ned. dat hij aan het kijken is om het Rayon weer gestalte te gaan of kunnen geven.
3.notulen jaarvergadering: Goedgekeurd 4.Jaarverslag Secretaris;
-Door ernstige familie omstandigheden moest Edwin gisteren afzeggen. Gezien het feit dat er vereniging technisch
weinig was gebeurd door Corona, geen show in Dongen, Zwolle was er dan ook weinig te melden.
Voorzitter en 2e voorzitter Herman Onstenk hebben wel de vergaderingen in Apeldoorn met de Bond en in de
Meern met de Verg.van Speciaalclubs bijgewoond om ons standpunt duidelijk te maken.
Vergadering gaat akkoord met de mededeling omtrent geen overzicht Secretaris.+++++++++
5.Jaarverslag Penningmeester;
-Georg kondigde aan dat dit zijn Vóórlaatste verslag is. Hij gaat met de vergadering van volgend jaar echt stoppen!!
Op de hem bekende wijze doet hij uitvoerig verslag van de financiële in /outs van de NPV zoals men in het
uitgereikte overzicht ook kan lezen. De vragen die gesteld worden beantwoordt hij naar tevredenheid. En dan doet
hij de vergadering een verzoek! Zijn voorstel is om de bij de samensmelting met de ANPV een reserve van euro
5.000,--. af te zonderen uitsluitend t.b.v. de Rayons en die ook op de balans staat, geleidelijk aan te verdelen onder
de Rayons en de jaarlijkse bijdrage tijdelijk te verhogen naar euro 500,--. Hierdoor zal na ca 3 jaar het
gereserveerde bedrag zijn terug gevloeid naar de Rayons. De begroting laat dit toe en de club is financieel in staat
dit te kunnen doen. Zoals te verwachten gaat hiermede de vergadering volledig akkoord en sommige rayon
afgevaardigden verheugen zich erop dit aan hun leden te kunnen vertellen.
6.Verslag kascontrole commissie;
-Rayon Zuid Holland heeft dit jaar de controle gedaan en het zag er allemaal keurig, overzichtelijk uit en stelt dat de
club trots kan zijn op zijn penningmeester en zij gaan akkoord.
7.Verkiezing kascontrole commissie 2022/23
-Rayon Limburg biedt zich aan, waarvoor dank.

