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De TBV (Taken, bevoegdheden en Verantwoordelijkheden) van het Pakkenfonds van HSV Adegeest:
Het pakkenfonds verstrekt pakken aan nieuwe leden, neemt de pakken in van de leden die hebben
opgezegd en beheert de pakken die op voorraad liggen. Hierbij wordt gelijk gecontroleerd of het
pak schoon en heel is. Daarnaast zijn is het PF verantwoordelijk voor de inkoop van pakken om
daarmee de voorraad op peil te houden. Dit wordt allemaal administratief vastgelegd.
Naast het beheren van de pakken zorgt het pakkenfonds ook voor de inkoop en verkoop van
verschillende artikelen die bij het tenue horen. Hierbij gaat het om ondershirts, petten,
zonnekleppen, sokken en riemen. Als extra dienst verzorgen we ook de inkoop en verkoop van de
hooded sweaters. Dit kan uitsluitend op bestelling.

Activiteiten Pakkenfonds 2015
Eind vorig jaar werd duidellijk dat M. Lancel komend seizoen niet meer zou meedoen. Ilona Stoop is
bereid gevonden een deel van de werkzaamheden over te nemen. Hoewel ik had aangegeven
komend seizoen niet meer te willen doorgaan met het pakkenfonds is besloten toch nog een jaar aan
te blijven om over te dragen. Eind vorig jaar is de voorraad geteld en is er een kleine bestelling
gedaan bij SSK.
Er is aangegeven bij het bestuur dat de huidige manier van borg heffen niet werkt, omdat de borg te
laag is en niet motiveert om de geleende kledingstukken in te leveren bij opzegging. Dit kost de club
veel geld. Het pakkenfonds heeft verschillende scenario’s voorgelegd aan het bestuur, maar daarover
is nog geen beslissing genomen.
Aangegeven is dat het pakkenfonds niet langer keer op keer leden wil aansporen om spullen in te
leveren. Hier gaat teveel tijd en energie in zitten. Overeengekomen is dat een lid pas wordt
uitgeschreven als alle eigendommen van de vereniging weer in bezit zijn van het Pakkenfonds; het
pakkenfonds meldt dit aan de penningmeester en zij draagt zorg voor de uitschrijving.
De verkopen van het pakkenfonds zijn al jarenlang gescheiden geweest van de andere financien.De
penningmeester vond echter dat meer inzichtelijk moest worden wat er verkocht en ingekocht was.
Omdat naast de gewone administratie het voeren van een financiele administratie een extra taak is
en om het geheel overzichtelijk te houden is ervoor gekozen de financien over te dragen aan de
penningmeester.
Gedurende het seizoen zijn pakken ingenomen en uitgegeven en zijn er ook meerdere bestellingen
uitgegaan voor sweaters. De laatste bestelling is niet uitgeleverd en er komt geen reactie van de
leverancier. De leverancier heeft na meerdere pogingen om contact te leggen niets meer van zich
laten horen. Ik heb de leverancier laten weten geen gebruik meer te zullen maken van zijn diensten.
Als er behoefte bestaat aan hoodies, zal er naar een andere leverancier moeten worden gezocht.
De nog aanwezige voorraad is eind oktober geteld en er is voor gekozen niets te bestellen, totdat er
duidelijkheid is over hoe het bestuur denkt verder te gaan m.b.t. de huur/uitleen van de pakken.
Per 1 december leg ik mijn taak als commissielid Pakkenfonds neer en draag ik de uitvoerende taak
over aan Ilona Stoop. Zij heeft aangegeven wel de uitvoering te willen doen, maar niet de
administratie. Die wordt dus overgedragen aan het bestuur in de hoop daar een andere vrijwilliger
voor te vinden.
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