
 

 

        KERNGROEP PLATFORM INDIVIDUELE LEDEN 

 Bijeenkomst zaterdag 11 mei 2019. 
 Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal 
     Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem 
     Conferentiezaal 11 
           Tijden:   Inloop 10.00 – 10.30 uur 
      Vergadering 10.30 – 12.30 uur  
      Lunch 12.30 uur met aansluitend PIL wandeling o.l.v. Arlette Klok* 
 

  
 Agenda  
 

1. Welkom, mededelingen en ingekomen stukken 
 

2. Verslag van de vergadering d.d.16 maart 2019      (bijlage 2) 
 

3. Klankborden. 
- resultaten Producten en Diensten (Gijs Jansen) 
- verdienmodel (Gijs) 
- zichtbaarheid en autoriteit (Gijs en n.a.v. bijeenkomst 16 maart) 
 

4. Vorming van een PIL Werkgroep Enquête onder individuele leden. 
 

5. Ledenraad 
- verslag LR van 21 maart 2019       (bijlage 5a) 
- voorbereiden LR van 22 mei 2019 met een toelichting over het 
contributiemodel door Roel de Krijger   (bijlage 5b wordt nagezonden)  
-  verklaring omtrent het gedrag voor Ledenraadsleden                   (bijlage 5c) 
 

6. Verslagen uit werkgroepen en commissies verenigingsondersteuning 
 

7. Rondvraag/sluiting  
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* De PIL Wandeling 2019.  
 
We gaan lopen over PlankenWambuis en rijden daar vanaf Papendal samen naar 
toe. Arlette vertel een stukje historie over het gebied, waarom wandelen vanaf nu niet 
meer hetzelfde zal zijn, zal proberen wat van de wilde zwijnen te laten zien en 
vertellen waarom die zo dicht bij de wolf staan. Verder is het aan de natuur wat we 
gaan zien, wat we op dat moment gaan beleven!. 
 
De wandeling is 1,5 uur tot 2 uur met een korte rustpauze, waarbij wij in een rustig 
tempo wandelen. Het gaat meer om de beleving dan de afstand. We schikken ons 
naar degene met de minste energie. 
 
Het is raadzaam goed schoeisel aan te trekken en te kleden naar het weer. 3 
Laagjes donkere onopvallende kleding om warm te blijven en uit te trekken bij zonnig 
weer. Meenemen 1 flesje water, een stukje ontbijtkoek (alternatieve zoete koek), 
fototoestel, verrekijker (voor wie dat leuk vindt) zakdoekjes, pet en zonnebrand bij 
zeer zonnig weer en een regenjas, kleine paraplu bij slecht weer. Ook een lange 
broek is gewenst omdat we soms van het pad af gaan. En natuurlijk een stralend 
humeur! 
 
Mochten mensen geen vervoer hebben en met de trein naar Oosterbeek komen, dan 
wil Arlette die wel ophalen voor de vergadering. (zie voor haar contactgegevens Wie-
is-wie). Die dan na de lunch wel bij iemand in de auto stappen om mee te rijden. De 
afstand is ongeveer 5 min met de auto; we kunnen daar ruim parkeren.  


