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Persclub Peelland slapend maar niet dood…

Tijdens de eindejaars-bijeenkomst op
14 december 2017 bij City Resort
Hotel Helmond is tijdens de
vergadering een belangrijke beslissing
gevallen.
In deze vergadering vroegen we de
leden –aanwezig of via een stem in
mandaat gegeven, te stemmen over
de toekomst van Persclub Peelland.
Gaan we stoppen of door?

Na de leerzame rondleiding door het City Resort Hotel, schoven de leden en het bestuur aan tafel voor de
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering maakten de leden hun stem en eventuele motivatie kenbaar over de
toekomst van Persclub Peelland.
Plan B
Het resultaat: Met 14 stemmen is het voorstel van Willy Thijssen voor ‘plan B’ met een zeer duidelijke
meerderheid aangenomen. De Persclub Peelland wordt daarmee niet opgeheven maar gaat een slapend bestaan
leiden. Niet helemaal slapend, want in ieder geval komt er één maal per jaar een gezellig samenzijn waarschijnlijk
in de vorm van een eindejaarsbijeenkomst / nieuwjaarsbijeenkomst.
Daarnaast is er ruimte voor ieder lid om met een initiatief voor een excursie, bezoek of bijeenkomst te komen. En
dat zelf (mede) te organiseren, zonder dat het bestuur – ook in ruste – dat hoeft te doen.
Financiële consequenties
Dat heeft ook financiële consequenties. De vaste lasten per jaar (bankkosten, website, drukwerk enz.) komen uit
op ongeveer 200 euro. Over 20 leden omgeslagen, betekent dit dat het lidmaatschapsgeld omlaag kan naar 10
euro per jaar. Wat ook nodig is om de club als club te laten voortbestaan, adreslijsten bij te houden enz.
Anderzijds betekent dit dat voor eventueel te organiseren activiteiten wellicht een directe financiële bijdrage
gevraagd moet worden, voor zover de reserves dit niet op kunnen vangen.
Toekomst
Voor de toekomst richten we ons dus op eens per jaar bij elkaar komen,
aangevuld door wat zich verder aandient, op initiatief van leden.
Aftreden bestuurslid Joyce Hellings
Bestuurslid Joyce Hellings-Marckelbach heeft laten weten dat zij
terugtreedt als secretaris en als bestuurslid. Zij kan niet langer de tijd en
energie in de PCP steken die zij eraan zou willen besteden - ook niet bij
een 'slapende' persclub die eveneens onderhoud vergt.
Tevreden met het resultaat van de vergadering ging het gezelschap
later aan tafel voor een heerlijk drie gangen diner. Meer foto’s van 14
december 2018 (gemaakt door Vivianne van Bijsterveld en Harrie van der
Sanden) zijn – net als alle andere - te vinden op www.persclubpeelland.nl.

Groepsfoto met de aanwezigen op 14 december 2018

persclubpeelland@gmail.com ● www.persclubpeelland.nl

