Jaarverslag 2012 van de secretaris van de PeeVee

Periode:1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
Bestuursleden van het dagelijkse bestuur van de PeeVee:
Henriëtte Treurniet
Jacqueline Jacobs
Guus Wateler
Jaap v/d Geer
Ingrid de Kruijff
Esther Groot
Marjan Wienia

-voorzitter
-secretaris en coördinator.
-penningmeester en 2e secretaris .
-lid.
-lid.
-lid
-lid

Dagelijks Bestuur (DB)
In deze periode is er door het DB 10 keer vergaderd, en wel op: 26 januari, 23
februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 5 juli, 6 september, 4 oktober, 8 november en 6
december. Naast de gebruikelijke onderwerpen (zoals afgelopen en aankomende
activiteiten, financiën, etc) zijn vooral onderwerpen zoals begroting 2012,
subsidiebeleid, digitalisering Medium, feestavond, PV website en positionering
Kunstafdeling besproken.
Algemeen Bestuur (AB)
In 2011 is er 3 keer door het Algemeen bestuur vergaderd en wel op: 22 mei, 25
september en 11 december. Op de vergaderingen werd aandacht besteed aan de
afstemming van activiteiten van de afdelingen van de PeeVee. De begroting 2012 en
digitalisering Medium, PV website en positionering Kunstafdeling, renovatie PVhome, feestavond en kortingsregeling algemene PV contributie externe besproken.
De bestuursleden van het Algemene Bestuur (AB), dit zijn contactpersonen
vanuit de afdelingen, waren:
Peter Glastra
-Hobbyclub
René Poos
-Sportclub
Tom Hazekamp
-Visclub
Berry Wilbrink
-Zeilclub
Paul Reus
-Bridgeclub
Jan de Jong sr.
-Railgroep
Rolf Budding
-Seniorenclub
Frank Heens
-Klaverjasclub
Hetty Mesters
-PV Chantez!
Sharon v/d Vuurst
-PV Jong
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Ledenbestand 2012
Hobby
Chantez!
Senioren
Klaverjas
Zeil
Sport
Bridge
Vis
PV-Jong
Railgroep
Totaal

Jan
309
16

Febr
306
16

Maart
309
17

April
308
17

Mei
309
17

Juni
305
16

Juli
301
16

Aug
297
16

Sept
295
15

Okt
297
13

Nov
296
15

Dec
295
15

4
67
147
15
19
104
11

4
67
147
15
19
101
11

4
65
146
15
19
99
11

4
65
143
15
19
99
11

4
65
142
14
19
100
11

4
64
140
13
19
100
11

4
63
136
13
19
93
11

4
63
134
13
18
93
10

4
62
132
13
18
93
10

4
62
133
13
18
93
10

4
62
132
12
17
93
10

4
62
131
12
16
94
10

1077

1069

1063

1063

1061

1054

1029

1016

1005

1009

101
1

100
9

Aantal leden RIVM: 857
Aantal leden BBio: 104
Aantal leden NVI: 24
Aantal leden externe: 21
Aantal Ereleden: 3
Totaal 1009 waarvan 508 lid zijn van een of meer afdelingen en 501 algemeen lid.
Het ledenaantal van de PeeVee is dalende, dit komt mede door de taakstelling RIVM
en het besluit van dir. PBL geen financiële bijdrage meer te leveren.
Redactie Medium
De redactie van Medium (het PeeVee verenigingsblad) kende de volgende
samenstelling: Ad Mattijsen (eindredacteur), Ingrid v/d Pol (hoofdredacteur)
redactieleden: Jacqueline Jacobs, Thijs Bosch, Kim van der Zwaluw, Kirsten
Veerman en Liesbeth Rentinck (redactie Kunst). Het afgelopen jaar heeft het
redactieteam extra aandacht gegeven aan stroomlijnen van het proces om dit blad
gepubliceerd te krijgen. Dat betekent vooral het op tijd halen van de mijlpalen,
waarbij de deadline voor inleveren van kopij erg belangrijk is. Het redactieteam heeft
in 2012, 12 keer vergaderd en het Medium is 6 keer gepubliceerd.
Algemene ledenvergadering Personeelsvereniging (ALV)
De ALV werd op 27 maart 2012.
-Aftredend waren Simone Poldermansen Radna Grashof. Beide stellen zich niet meer
verkiesbaar. Twee medewerkers hebben zich aangemeld om het dagelijkse bestuur te
ondersteunen. Marian Wienia en Esther Groot als bestuurslid. Na een korte
voorstelronde worden beide kandidaten benoemd tot bestuurslid van het dagelijkse
bestuur van de PeeVee voor een zittingsperiode van drie jaar.
- In de ALV zijn de volgende onderwerpen besproken: jaarverslag secretaris de
PeeVee, financieel verslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie,
benoeming nieuwe kascontrolecommissie en de begroting van het nieuwe boekjaar, en
de bestuurdersverkiezing.
Directie overleg 6 december 2011
Bespreking baten en lasten van de PeeVee met de directies van RIVM en NVI.
Na overleg komt de PeeVee met het volgende voorstel.
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1)De PeeVee organiseert in 2012 3 tot 4 debatten. Hieraan zijn nader in te schatten
kosten verbonden (o.a. voor de organisatie ervan en een tegemoetkoming van externe
sprekers). De PeeVee stelt voor om de Sinterklaastraktatie (5000 euro) daartoe
volgend jaar te laten vervallen.
2) De PeeVee stelt voor om de kunstcommissie op te nemen als afdeling van de
PeeVee, mits de PeeVee hiervoor, naast het budget dat met de Kunstcommissie
meekomt, geen extra kosten hoeft te maken of (extra) vrijwilligers hoeft te rekruteren.
De PeeVee merkt op dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor
PeeVee activiteiten. Daarom wil de PeeVee graag de optie openhouden om deze 'taak'
aan de DR terug te geven op het moment dat Liesbeth Rentinck met haar activiteiten
voor de Kunstcommissie stopt, of als zij niet langer voldoende ondersteuning kan
vinden.
3) De PeeVee stelt voor om het organiseren van alumnibijeenkomsten niet tot extra
taak te rekenen. Er is al een seniorenclub binnen de PeeVee, en alle oud -RIVM-ers
zijn welkom om zich hier aan te melden voor ontmoeting en gezelligheid. Het staat
een ieder vrij om binnen dat kader nieuwe vormen van ontmoeting en gezelligheid te
organiseren.
4) Voor extra financiële armslag onderzoekt de PeeVee in 2012 de mogelijkheid om
Medium in 2013 of zoveel eerder als haalbaar is digitaal te gaan verspreiden.
De directies gaan akkoord met de donatie van € 40,00 per medewerker voor het jaar
2012.
Beleid externe medewerkers
Het algemeen bestuur van de PeeVee heeft vastgesteld dat de hoogte van de
contributie voor zogeheten externe medewerkers/bewoners van het ALT (zoals
PBL’ers en aio’s) erg hoog is. Er bereikten ons teveel geluiden dat dit tarief-overigens
zuiver berekend-niet in verhouding is. Wij zouden velen daarmee tekort doen, die
toch wel graag lid willen worden van de PeeVee. Het algemeen bestuur heeft besloten
om voor 2012 de contributie vast te stellen op € 3,50 per maand.
Activiteiten 2012 van de PeeVee als geheel (dwz zonder die van de afdelingen):
Uitkomsten PeeVee-enquête

In november 2011 stuurde de PeeVee een enquête naar alle medewerkers van het
RIVM en BBio. 230 van de 1800 medewerkers vulden deze in. De respondenten zijn
voornamelijk PeeVee-leden. De helft van hen is ook lid van een van de subafdelingen,
zoals de Hobbyclub, PVJong of de Visclub, en weer de helft daarvan is actief
betrokken bij deze subafdeling.
De belangrijkste conclusies:
- De contributie per subafdeling vindt men over het algemeen prima in
verhouding staan tot de eigen bijdrage voor bepaalde activiteiten.
- Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het jaarprogramma goed en
vindt dat het zo kan blijven. 10 % vindt dat er minder activiteiten mogen zijn
en nog eens 10% wil juist wat meer variatie.
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Het liefst ziet men de activiteiten op het ALT en aansluitend op het werk, maar
een andere locatie is ook prima. Een kleiner percentage mensen wil best
tijdens de lunch iets doen; het weekend heeft duidelijk niet de voorkeur.
De locatie van de thema-avond ziet men liever niet op het ALT. Driekwart van
de respondenten heeft een voorkeur voor een andere locatie als dit de prijskwaliteitverhouding ten goede komt. Ook deze activiteit sluit bij voorkeur aan
op de werktijd; voor een kwart van de medewerkers begint de avond na 18.00
uur.
Een kleine meerderheid vindt het ALT een geschikte locatie voor de sportdag;
de overige respondenten heeft een voorkeur voor een andere locatie als dit de
prijs-kwaliteitverhouding ten goede komt. Het tijdstip waarop de sportdag
plaatsvindt is volgens een ruime meerderheid uitstekend.

De enquête bood veel ruimte om suggesties te geven voor activiteiten. Zo’n 30
respondenten maakten van deze mogelijkheid gebruik.
Een greep uit de reacties:
- Sportieve activiteiten als wandelen, Nordic walking, klimmen, geo-caching,
survivaltochten, strandvolleybal, hockey, yoga en tai chi.
- Creatieve activiteiten als cabaret en toneel, film, video en fotografie, maar ook
bak- en kookworkshops, en aloude handwerken als quilten en breien.
- Uiteenlopende activiteiten als bijen houden, een leesclub, gamen en cursussen
als mindfulness en timemanagement.
Voor veel van deze activiteiten geldt dat als er geen club voor kan worden opgericht,
medewerkers ze toch graag zien terugkomen in de vorm van een workshop of cursus.
Wat sterk naar voren komt, is dat de oudere kinderen van leden slecht aan hun trekken
komen. De jeugduitjes zijn voornamelijk op kleinere kinderen gericht; pubers komen
hierdoor niet of weinig aan bod.
9-2-2012 Schaatslunch
Het komt niet elke winter voor, maar als het zover is moet je er optimaal gebruik van
maken. De PeeVee zette alles op alles en huurde een mooi stukje natuurijs af aan de
Vissersteeg. De PeeVee daagde de medewerkers uit om de schaatsen uit de kast te
halen en deze op donderdag 9 februari tijdens de lunch met collega’s onder te binden.
Iedere bezoeker kon zich tijdens en na de ijspret op traditionele wijze opwarmen met
een kom dampende snert met rookworst, aangeboden door de Peevee.
26-4-2012: Plantenverkoop
De bloemenveiling was wederom een geslaagde activiteit. Donderdag 26 april stond
gebouw 8A rond het middaguur vol met mooie pot- en perkplanten. Het was één grote
bloemenzee. Maar niet voor lang. De belangstelling was overweldigend. Eenmaal
binnen kwam je er bijna niet meer uit door de drukte
30-5-2012: Boekenmarkt
Voor het tweede jaar op rij organiseerde de PeeVee een 2e hands boeken-CD-DVDspelletjesmarkt. Het doel van de PeeVee was om zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor Stichting Doe een wens, Guusje Nederhorst Foundation of Stichting Regenboog.
Bij een bezoek aan de markt mochten de medewerkers aangeven welk doel zij wilde
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steunen. De opbrengst werd door de PeeVee vrijwel verdubbeld en gedoneerd aan het
goede doel met de meeste stemmen.
Opbrengst boekenmarkt € 214,50
De PeeVee bijdrage € 185,50
Doel met de meeste stemmen: Guusje Nederhorst Foundation
9-6-2012: Jeugddag
Dit jaar hadden we besloten om naar Attractiepark Duinrell te gaan. De PeeVee had
dit jaar in plaats van een lunchpakket een eigengemaakte tas met snoep, koek en
pakjes drinken uitgedeeld. Deze dag was een succes ondanks dat we maar één bus vol
hadden. In 2013 zal de PeeVee eerst inventariseren of er nog voor het jeugduitje
animo is.
14-6-2012: PeeVee debat
Onder leiding van Johan Melse heeft de PeeVee een debat georganiseerd. Het debat
was zeer geslaagd, iedereen was enthousiast. Vijftig medewerkers en vier panelleden
gingen met elkaar de discussie aan over “waar blijft het gezag van het RIVM’.
11-10-2012 ALT-Parels
De PeeVee organiseerde samen met communicatie op donderdag 11 oktober een
personeelsfeest. Alle medewerkers van het RIVM/NVI/BBio en de Senioren waren
uitgenodigd. Van PBL waren alleen de PeeVee-leden uitgenodigd. De PeeVee heeft
het middagprogramma verzorgd. Deze stond geheel in het teken van de ALT-Parels,
de verborgen talenten en passies van de ALT medewerkers. Het pallet was verrassend
veelzijdig en varieerde van buikdansen en muziek maken tot viool bouwen en
machinaal borduren. De bezoekers konden zelf deelnemen aan workshops. Ook de
afdelingen van de PeeVee hebben zich geprofileerd op deze markt. De opkomst was
geweldig, de sfeer was goed de reacties zijn heel positief en vol lof over de
organisatie. Aansluiten aan der ALT-Parels werd om 19:00 uur het avondprogramma
“het huis met de zeven kamers” geopend. Het programma Koersvast werd op een
feestelijke manier afgesloten. Naast het genieten van het heerlijk eten en drinken, zal
een aantal parels ook s’avonds hun kunsten vertonen.
19 -11-2012: Workshop inpakken.
Met 12 deelnemers kunnen we spreken van een geslaagde activiteit. De deelnemers
hebben met verschillende inpaktechnieken kennis kunnen maken. We zijn om 17:00
uur gestart met een heerlijke broodmaaltijd en om 18:00 uur zijn we aan het werk
gezet. Rond 20:00 uur gingen alle deelnemers met een zelf ingepakt cadeau naar huis.
22-11-2012 Sinterklaastraktatie:
Elk jaar weer een terugkerende activiteit. We hebben met ongeveer 10 personen
ingepakt en opgeslagen in geb. 8a. Het DB heeft besloten om dit jaar de traktatie
(chocoladeletters) te bestellen bij Jip Maathuis. Jip zet zich in voor kinderen van War
Child en van elke verkochte letter werd € 1,00 aan dit goede doel “War Child”
geschonken. De PV had 2650 letters besteld.
28-11-2012: Sinterklaasfeest
Sinterklaasmiddag met medewerking van de Circusvoorstelling van bureau Alles
KidsSinterklaas werd dit jaar binnengehaald door de voorzitter van de PeeVee
Henriëtte Treurniet. Er waren dit jaar 124 kinderen. De cadeaus zijn ook dit jaar
ingekocht bij groothandel KC Unique te Culemborg en Bruna in Bilthoven.
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5-12-2012: Traktaties uitdelen
Het afhalen verliep dit jaar goed op schema. Rond 11:00 uur waren bijna alle
traktaties opgehaald. Slechts een enkele afdeling liet op zich wachten. Alle
medewerkers kregen een Mini Speculaasbrokken voorzien van een gedicht (met dank
aan de maker). In het gedicht werden RIVM, NVI en PBL benoemd.
Overige activiteiten:
Het gehele jaar is het mogelijk geweest om met grote kortingen kaartjes voor pret-en
dierenparken bij de coördinator te bestellen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.
Nog altijd zijn er maandelijkse aanbiedingen om met korting bungalows te huren, te
overnachten in hotels of op reis te gaan.
De PeeVee is nieuwe overeenkomsten aangegaan met; Dock-C Cruises en Stena line,
Buro Scandinavia en Buro Britain en Mijn Droomkapper op de Planetenbaan.
Helaas zijn er ook twee overeenkomsten beeindigd:
- Per 1 januari 2013 treedt het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 in
werking. In dit besluit zijn wijzigingen opgenomen van het besluit
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). De belangrijkste
wijzigingen als gevolg van Bgfo;
Concreet betekend dit dat de Rabobank Utrechtse Heuvelrug op grond van Wft
Bgfo vanaf 1 januari 2013 geen hypotheken meer kan aanbieden onder het met
de PeeVee getroffen arrangement.
- Per 1 januari 2013 vervalt de 5% personeelskorting bij Arke Dit betekent dat
wij onze samenwerkingsovereenkomst per deze datum beëindigen.
De reden hiervoor is dat zij niet langer korting kunnen verstrekken op hun al
zeer scherpe prijzen. Als reisorganisatie van Nederland monitoren zij dagelijks
vraag en aanbod en stemmen zij continu hun prijzen hierop af. Op die manier
zorgen zij er voor dat hun reizen altijd scherp geprijsd zijn.
Binnen de PeeVee was er al veel mogelijk aan kortingen maar deze mogelijkheden
worden sterk uitgebreid. In 2012 zijn we samen gaan werken met Company Discount
die, door het beheer van de kortingsprogramma’s van vele verschillende bedrijven,
heel scherpe prijzen kan aanbieden voor een grote variatie aan producten, diensten en
belevenissen. De kortingen gelden voor producten en diensten die door heel
Nederland online dan wel offline gekocht kunnen worden. Denk hierbij aan media,
wonen, elektronica, ontspanning en energie. Onder de vele kortinggevende bedrijven
zijn bijvoorbeeld Elysium, Duinrell, Dolfinarium en Sabon. Maar je krijgt ook korting
bij retailers in je eigen omgeving.
Door de PeeVee coördinator is belangstelling getoond door middel van het versturen
van kaarten, bloemen en cadeaubonnen bij overlijden, ziekte, jubilea, pensionering en
vervroegde uittreding.
Ook werden er nog regelmatig Q8 brandstof-kortingspassen aangevraagd.
Volledigheidshalve
De 10 afdelingen van de PeeVee maken zelf hun eigen jaarverslag waarmee zij aan
hen eigen leden verantwoording afleggen over hun activiteiten en financiën. De
afdelingen vormen de ruggengraat van de PeeVee, veel activiteiten vinden daar plaats.
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Het DB wil hierbij alle mensen van de afdelingen van de PeeVee, de vele
vrijwilligers, maar ook de ondersteunende diensten (het FB en de catering
bijvoorbeeld) danken voor hun inzet bij de organisatie van activiteiten en
evenementen. Deze dank geldt ook de directies van de agentschappen op het ALT die
de activiteiten van de PeeVee mede mogelijk maken, ondersteunen en stimuleren.
5 maart 2013
Jacqueline Jacobs
Coördinator/secretaris de PeeVee
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