Het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de PNKV
op 4 juni 2016 te Breda
Aanwezig : 15 personen
Het bestuur van PNKV: Hr. Richard Dudkiewicz – voorzitter, Mw. Urszula
Woroniecka – secretaris (verslag), Hr. Waldemar Pankiw – penningmeester en
hoofdredactie van Biuletyn, Mw. Agata Bartnik – cultuur en Mw. Elly Pankiw van Roijen – medewerker Redactie Nederlands
Behalve het bestuur, 10 PNKV leden hebben de vergadering bijgewoond: Hr.
Marco Borsboom, Hr. Rein Bakhuizen van de Brink, Hr. Henk van Es, Mw. Hanka
Hummel, Mw.Teresa Mirańska, Mw. Bożena Rijnbout- Sawicka, Mw. Wanda
Śmigielski, Mw. Danuta de Wit, Hr. Jacques de Wit en Hr. Kees Volkers.
1. – Opening
De voorzitter van PNKV Richard Dudkiewicz heeft de vergadering geopend
en alle aanwezigen begroet. Het bestuur en de PNKV leden hebben zich kort
voorgesteld.
2. Er waren geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Er waren geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de ALV 2015.
4. De termijn van de voorzitter Hr. Richard Dudkiewicz loopt in 2016 af. Hij
is bereid de volgende termijn in de functie van voorzitter aan te blijven.
De aanwezige leden hebben unaniem zijn kandidatuur aangenomen.
5. De voorzitter geeft een algemene toelichting over de werkzaamheden
van de vereniging / bestuur/ redactie Biuletyn in 2015 en spreekt zijn
waardering uit. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de
vereniging. Het leden aantal is gedaald tot 290 en langzaam neemt het
af, nieuwe leden komen en gaan. Deze tendens hebben wij de afgelopen
jaren toen zien nemen en dit heeft te maken met grote aanbod van de
diverse communicatie middelen zo als het internet en de sociale media.
Wij zullen proberen behalve Biuletyn ook onze ledenwerving via de
sociale media te organiseren. Er zullen diverse ideeën in 2016 uitgewerkt
worden.
6. Het jaarverslag 2015 als de financiën hebben de leden via onze
internetsite www.pnkv.nl/Over ons/ ALV en op de dag van de
vergadering ontvangen om de kennis van te nemen.
7. Namens het bestuur heeft Waldemar Pankiw het jaarverslag 2015
toegelicht ( ledenadministratie, boekenservice, Biuletyn, website en
financiën).

- Ledenadministratie : het aantal leden neemt af maar blijft rond 300
schommelen. De contributie bepaalt onze financiële mogelijkheden.
Van de andere kant het uitgeven en versturen van Biuletyn is onze
grootste financiële post. Bij het verstoren van dit evenwicht in negatieve
zin, moeten wij maatregelen nemen m.b.t. ons voorbestaan in de
huidige vorm. Voorlopig is geen reden tot maatregelen. De afgelopen
jaren hebben wij geld overgehouden(spaargeld) en indien nodig gaan wij
daar van gebruik maken.
- Boekenservice: de boeken van Agnieszka Steur in Nederland en Polen
lopen goed. Wij verdienen aan de verkoop van haar vooral tweetalige
boeken. Wij hebben afgelopen jaar een boek over de Poolse legendes
uitgegeven in het Nederlands. Voor de vertalers en illustratoren hebben
wij als dank een gezellige avond in Utrecht georganiseerd. Ook onze
taalcursus staat zeer in de belangstelling , omdat de uitleg in het
Nederlands is. Er zijn diverse plannen voor 2016.
- Biuletyn, onze visitekaartje en gelijktijdig de grootste financiële post
blijven wij uitgeven, omdat de leden/ lezers zeer ons tijdschrift
waarderen. Wel hebben wij versterking van de redactie Nederlands
nodig voor het corrigeren van de teksten. In 2015 was er geen redactie
vergadering vanwege het drukke programma.
- Website: zoals u gezien heeft zijn wij bezig onze website aan te
moderniseren en te actualiseren. Wij hebben de bestaande
“Stedenbanden” / “ Miasta partnerskie ” toegevoegd. Ook diverse
andere informaties geactualiseerd.
- Financiën : Afgelopen jaar hebben wij grote evenementen gehouden na
aanleiding van ons 35 jaar bestaan. Deze brachten de nodige kosten met
zich mee en daarom is onze balans negatief uitgekomen. Wij hebben
adverteerders, nieuwe leden en donateurs nodig. Voor 2016, na het
uitgeven en versturen van Biuletyn, hebben wij ongeveer Є 600 over om
uit te geven en het is duidelijk dat wij onze reserves moeten aanspreken.
8. De kascommissie (Hr. H. van Es en K. Volkers) heeft de boeken over het
jaar 2015 van de vereniging gecontroleerd en in orde gevonden. De
verklaring van goedkeuring en decharge heeft de secretaris Urszula
Woroniecka voorgelezen. Decharge voor het bestuur en dhr. Waldemar
Pankiw onze penningmeester over het jaar 2015 is verleend. De leden
van de kascommissie voor 2017 werden gekozen: 2 leden en 1 reserve (
Henk van Es, Kees Volkers en Rein Bakhuizen van de Brink).
9. De geplande activiteiten voor 2016:
- ALV in Breda, 4 juni 2016
- Noc Kupały , Lekkerkerk 26 juni 2016

- De verkiezingen “Pool van het jaar”, Polonus, de vijfde editie in Almere?
(19 november 2016)
- Promotie van Poolse Music in Nederland door Aldona Bartnik met
begeleiding van een pianist (oktober 2016) in de Poolse Ambassade.
10. De aanwezige leden hebben de begroting voor 2016 goedgekeurd.
11. Rondvraag:
- Bożena Rijnbout-Sawicka vraagt aandacht voor 29 oktober 2016,
“Bevrijding van Breda” en het concert in de Grote Kerk georganiseerd
door Stichting Serce Polski en andere organisaties waar o.a. de Poolse
poëzie door acteur Jan Nowicki wordt voorgedragen
- Marco Borsboom merkt op dat het Bestuur uitsluitend uit Pools
sprekende leden bestaat, wat conform de statuten niet helemaal correct
is. Er moet gezorgd worden voor tweetaligheid, maar hij begrijpt dat het
niet makkelijk is.
- Urszula Woroniecka verteld over de mogelijke initiatief van PNKV in
2018, namelijk organisatie van de tentoonstelling van Poolse Artiesten in
Kasteel van Rhoon en culturele programma omheen en vraagt
toestemming van de leden voor dit evenement m.b.t. de financiën.
12.Tijdens de rondvraag en de afsluiting werden broodjes en drankjes
geserveerd. Nadat de discussie is geëindigd zijn alle leden aan “De
Historische kilkometer”, een wandeling in het historisch centrum van
Breda, begonnen.
Wij danken alle aanwezigen voor het bijwonen van ALV, hun inbreng en ideeën
aan de discussie. Tot ziens in 2017.

