Het Jaarverslag 2017, Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging.
Financiën
Het jaar 2017 hebben we met een beheerst verlies afgesloten (zie jaarrekening 2017). Dit was hoofdzakelijk het
gevolg van een stijging in de kosten van de PR ( o.a. ledenwervingcampagne), het instaleren van een nieuwe
website en de onkosten post. De financiële basis van de vereniging blijft gezond. De boekenservice is steeds
winstgevend. Na de goedkeuring van de jaarrekening door de kascommissie wordt deze uitvoerig toegelicht op de
Algemene Ledenvergadering op 9 juni a.s.
Ledenadministratie
Het aantal leden blijft licht dalen. Onze pogingen om nieuwe leden te werven hebben tot nu toe nog geen
noemenswaardige resultaten opgeleverd.
Het innen van de contributie was een zeer bewerkelijk proces. Veel leden vergeten op tijd te betalen of maken een
verkeerd bedrag over. Dit jaar hebben we een automatisch incasso voorgesteld. Het incasso vond plaats in
februari. Bij de leden die voor 31 januari de contributie zelf overgemaakt hadden werd natuurlijk in februari niets
geïncasseerd. Deze procedure verliep goed en is dus voor herhaling vatbaar.
Biuletyn
Het Biuletyn is praktisch onze enige vaste link met de leden. Het uitgeven ervan is van groot belang. Biuletyn is
samengesteld door vrijwilligers, die geen contractuele binding met ons hebben, en soms andere prioriteiten
hebben. Het is noodzakelijk om na te denken aan ook een andere vorm van samenwerking.
Waldemar Pankiw
Secreraris
Verslag van de werkzaamheden van secretaris/bestuur van PNKV in de periode jullie 2017- juni 2018
Het Bestuur van PNKV heeft afgelopen jaar 1 keer per maand Skype vergader sessie gehouden om de lopende zaken
te bespreken met bijbehorende notulen van besluiten en voorgenomen activiteiten m.u.v. de vakantie periode,
totaal 10, en een vergadering in Utrecht, waar het bestuur kennis heeft gemaakt met enthousiaste studenten,
auteurs van blog “Gezellig Polen” in het Nederlands en “Zwiedzamy Holandię” in het Pools op onze internet site
www.pnkv.nl.
Tijdens de vergaderingen van het afgelopen jaar lag veel aandacht op de volgende onderwerpen:
- behalen/werven van de nieuwe leden: voorbereiden folders/flyers over onze vereniging, folders/flyers voor de
sponsors en reclame van onze organisatie in media.
- contacten met de PL/NL studenten voor samenwerking
- aanpassen van onze internet pagina’s: www.pnkv.nl , Facebook pagina “Pools-Nederlands Café” om grotere
bekendheid te bereiken
- samenwerking met diverse Poolse organisaties in Nederland en sponsoring van hun activiteiten: Forum Polskich
Szkόł w Holandii (Wierszowisko, konkurs fotograficzny)
- samenwerking met de Poolse Ambassade
- organisatie van evenementen als “Noc Kupaly”, ons traditioneel zomerfeest
- uitgave van onze blad Biuletyn en boeken (meer over Waldek Pankiw)
- de organisatie van de tentoonstelling getiteld “Poolse artiesten in Nederland, ontmoeting III”.
De tentoonstelling zal in oktober 2018 plaatsvinden. Locatie Kasteel van Rhoon, gemeente Albrandswaard nabij
Rotterdam.
Graag willen wij als Bestuur onze leden attenderen op de mogelijkheid om met ons te samenwerken . U kunt naar
ons de informatie van culturele aard doorsturen. Via onze site informeren wij de anderen daarover. Wij vragen de
leden van ons vereniging om ons te versterken. “Vele handen maken licht werk ”.
Graag willen wij de jonge generatie het stokje doorgeven. Juist voor de Pools-Nederlands echtparen is de vereniging
38 jaar geleden opgericht . De tijden zijn veranderd, maar behoefte aan goede, betrouwbare informatie vanuit de
chaos aan berichtgeving bestaat nog altijd. Met jonge nieuwe leden kunnen wij ons werk voortzetten. Wij nodigen
U voor de samenwerking.
Urszula Woroniecka

