Verslag PCOB contactmiddag woensdag 12 februari 2020.
Voor de pauze: de jaarlijkse ledenvergadering
en aansluitend een film over de vaartocht in augustus 2019.
Verantwoording afleggen naar de leden op deze jaarvergadering, woorden ter inleiding na het
hartelijke welkom door voorzitter Dick Schoneveld in een volle grote zaal van de Voorhof.
Volgende maand gaan de Belasting invullers weer op stap, die voor de PCOB leden tegen een
kleine vergoeding van de onkosten uw aangifte verzorgen.
Na zang en gebed de 1e pauze met koffie en een plakje cake. Secretaris Tineke van Delft leest haar
uitgebreide jaarverslag voor, er wordt stil gestaan bij de leden die zijn overleden, hoe het bestuur
reilt en zeilt en het Omzien naar Elkaar.
Vervolgens licht penningmeester Kees van Delft duidelijk de jaarrekening 2019 en de begroting
2020 toe. Besloten is de contributie voor 2020 niet te verhogen. De kascontrole commissie heeft
lovende woorden voor het accurate werk en stelt voor hem décharge verlenen, hetgeen
geschiedt.
Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Mw. Nel Souverijn - Noteboom. Vanaf 1999
bestuurslid, zocht mooie en betaalbare dagtochten uit. Voor haar lange en vele bestuurswerk
benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling met een passende ingelijste oorkonde. Tot haar
grote verrassing komt opeens burgemeester Hr. C. Visser en hij speldt bij haar het zilveren PCOB
speldje op. Hij roemt haar inzet voor de plaatselijke PCOB en noemt het belang daarvan. Nel
ontvangt een reusachtig groot boeket, verzorgd door haar zoon Daan, is erg onder de indruk en
spreekt zelf een dankwoord uit met de oproep aan de leden om nieuwe leden aan te trekken. Een
waardig afscheid.
Aansluitend wordt een nieuw bestuurslid voorgesteld, mw. Janneke Wolvers - Guijt. Met haar
bestuurlijke ervaring bij de Hervormde Vrouwenvereniging is de PCOB heel blij met haar komst. De
leden stemmen met een daverend applaus in met haar benoeming.
Na de 2e pauze proclameert mw. Elize Uphoff - Beij het mooie gedicht genaamd: “het Schelpje”,
waar gebroken schelpen helen in de palm van Gods hand. Bestuurslid Marieke Wassenaar Knipscheer geeft uitleg over de volgende dagtocht op 15 april naar de Broeker veiling in Noord
Holland. Inschrijving op de contactmiddag van 11 maart vanaf 13.30 uur.
Hierna de film van de vaartocht op 28 augustus 2019, leuk om jezelf en anderen weer te zien.
Vervolgens 3 korte fotoseries van de Burcht, het Meermanshofje en de omgeving van de
Pieterskerk in Leiden.
Lyda v.d. Kwaak sluit deze middag af met het zelfgemaakte gedicht over: “misschien omdat het
simpel is” en gaat voor in dankgebed. Ze wenst iedereen wel thuis en tot ziens op 11 maart met als
gast dhr. v.d. Spek over 200 jaar Koninkrijk.
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