Notulen extra ALV PST, dd. 21 september 2017
Locatie: Hotel Arena
Bestuur: Andreas van Es, voorzitter; Harrie van Cranenburgh, penningmeester; Dick
Vis, nieuwe voorzitter; Sigrid Sangers, scheidend lid; Erik d’Ailly, nieuw bestuurslid;
Karijn Helsloot, nieuw aspirant-secretaris.
Aantal aanwezige PST leden: 20-25
Notulen opgesteld door Karijn
Gepubliceerd op de website di.17 okt 2017, 9.50u
Voorzitter Andreas opent de vergadering om 20.15 uur. De notulen van de ALV van
11 februari 2017 worden goedgekeurd.
Deze extra ALV is bijeengeroepen om een aantal bestuurswisselingen te
communiceren en/of voor te stellen aan de leden:
- Sigrid Sangers verlaat het bestuur. Zij wordt vriendelijk bedankt voor haar
inzet, met applaus en een goede fles champagne.
- Dick Vis neemt het voorzitterschap over van Andreas van Es. Andreas blijft in
het bestuur, in het bijzonder om het overleg met gemeente en gemeentelijk
verhuurbedrijf Space te continueren.
- Erik d’Ailly treedt toe tot het bestuur.
- Karijn Helsloot wordt aspirant-secretaris, en zal bij de volgende ALV formeel
toetreden.
Een tweede vrouw in het bestuur, naast Karijn, wordt als wenselijk geuit. Een
voorstel zal bij volgende vergadering worden gedaan.
Een aantal andere punten komt ook aan bod.
1. Het activiteitenplan voor 2017-2018 wordt aangekondigd. Het definitieve plan
komt binnenkort op de site te staan. Op 15 oktober aanstaande vindt het
herfsttoernooi plaats. En op 26 oktober vindt de eerste open-inloopavond
plaats, met eten erbij.
2. PST heeft nu 650 leden, met nog ongeveer 120 gegadigden op de wachtlijst.
3. De behoefte aan een eigen kantine wordt steeds groter. De kantine op het
terrein is van Swift. PST kan hem gebruiken, in overleg met Swift. Swift
begrijpt dat de roep om een kantine voor PST groot is. Dick is in gesprek
hierover met voorzitter Swift, Sander Bloemendaal.
4. Wanneer PST thuis competitie speelt kan de kantine altijd worden gebruikt, zo
is afgesproken.
5. Gemeld wordt dat de gemeente ter zijner tijd (mee) zal investeren in een
multifunctionele kantine, die ook voor naschoolse opvang geschikt is.

6. CiC betaalt PST sinds kort een bijdrage voor het aanbieden van lessen aan
PST-leden. De vz. geeft aan dat dit verwerkt is in de lesgelden. Daarover is
met CiC een afspraak gemaakt.
7. In de gang van de kantine met de wc's en kleedkamers hangt een AED kastje
met een handleiding voor wat te doen indien reanimatie nodig is. Er is een
Rode Kruis EHBO-app om op je telefoon te plaatsen.
De vergadering wordt om 21.15 beëindigd. We genieten daarna van een heerlijke
borrel aan de mooie bar van restaurant PARK in het Oosterpark. Met dank aan
eigenaar en PST-lid, Paul Hermanides!

