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Van de voorzitter…

Dit jaar viert de PVSU zijn 7e lustrum, dat betekent dat wij 
35 jaren jong zijn.
Jong omdat wij voor spoorse begrippen nog vrij nieuw zijn. 

Al staat onze blik gericht op de toekomst, bij een lustrum is het
leuk even achterom te kijken.
Hoe bijvoorbeeld de PVSU destijds is ontstaan lees je in deze
 jubileumuitgave.

En herinneren jullie je Spoor 18, de voorloper van Spoor 6 nog?
Ook hierover een kort artikel in deze jubileumuitgave.
Van dat oude Spoor 18 in de loods is trouwens weinig meer van
terug te vinden.
Mocht je er nog een foto’s van hebben dan zouden wij daar erg blij
mee zijn. 
Neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Als vereniging staan wij er financieel goed voor en zijn wij nog
 dagelijks actief voor jong en oud.
De jongste deelnemers gaan net naar school en ons oudste en nog
wekelijks actieve lid hoopt dit jaar 100 jaar oud te worden.
Zou jij zelf nog een leuke activiteit willen opstarten? Dat kan,
neem dan contact op met mij.

Wil je gebruik maken van Spoor 6 voor een privé gelegenheid
zoals de viering van een verjaardag, reünie, huwelijk, etc. neem
dan contact op met het bestuur.

Dit lustrum betekent ook extra bestedingsruimte voor alle
 activiteiten. Jouw organisator kan je hier meer over vertellen.

Voor trouwe leden hebben wij trouwens
een leuk cadeautje bijgevoegd.
Deze verrassing kan direct gebruikt
 worden.

Veel plezier met je aankoop, en met deze
jubileum editie.

Leen Korstanje
Voorzitter PVSU



PVSU Bestuur

Voorzitter: L. Korstanje 030-6080933
06-46117690

Secretaris: N. Kuipers 0343-531816
E-mail: nj.kuipers@ziggo.nl 06-15293980

Penningmeester: J. van der Meulen 030-2613733
06-45235918

Coördinator Spoor 6 M. van Huet Lindeman 030-6080933 
E-mail: nspvsu@gmail.com 06-46334091

Coördinator Inkoop: F. Doorn 06-53969572

Ledenadministratie:

R. Rijksen 030-6056578
E-mail: ria.rijksen@kpnmail.nl Kast nr 640

06-16883505

Website: http://www.pvsu.nl

A. Verrips 06-47238451
E-mail: weerman1@gmail.com

ING rekeningnummer: NL33INGB0004159659
t.n.v. PVSU te Utrecht

PVSU: NSR PE Utrecht (PVSU, kast 30)
Postbus 19053 
3501 DB  Utrecht
Telnr  088-6712875   Spoor 6
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Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
van de Personeels Vereniging  Station Utrecht.

Datum: 12 maart 2020
Aanvang: 20:00 uur
Plaats:  Spoor 6, Gebouw Laag Katreine, Utrecht CS.

A G E N D A

01.  Opening en Mededelingen.  
02.  Ingekomen stukken.
03. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2019.
04.  Verslagen.

- jaarverslag secretaris 
- jaarverslag penningmeester
- bevindingen kascontrolecommissie 2019

05.  Verkiezingen.
- kascontrolecommissie 2020 
- bestuur
Statutair aftredend zijn Jan van der Meulen, penningmeester
en Frans Doorn, coördinator Inkoop Spoor 6. Frans stelt 
zich beschikbaar voor een nieuwe periode en Jan heeft aan-
gegeven na 25 jaar te stoppen op 31 december 2020.
Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuurs-
functie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris,
voor 10 maart  2020

06.  Begroting 2020.
07.  Voorstellen.       

Behandeling van bestuursvoorstellen en ledenvoorstellen.
Leden kunnen voorstellen, schriftelijk, indienen bij de 
secretaris, voor 10 maart 2020.

08.  Vaststellingen.
- bijdragen volgens HHR 21 f
- datum ALV 2021

09. Trekking oplossingen Cryptopuzzel.
10. Rondvraag en Sluiting.

Nico Kuipers,
Secretaris PVSU.



Ontstaan PVSU

Beste mensen,
Door de voorzitter van de PVSU, Leen Korstanje is mij gevraagd
om een stukje te schrijven over het ontstaan van de personeels-
vereniging.
Ik moest diep graven in mijn geheugen om in dit jubileumjaar 
(35 jaar) het een en ander op papier te zetten, maar ik ga mijn
best doen.Voor 1985 waren er drie verenigingen in Utrecht, het
tractie-comité voor de machinisten, Sander de Ridderfonds voor 
de conducteurs en Henkie voor stations en kantoor personeel.
Het klinkt misschien gek maar dat was in die tijd gewoon zo, er
was toch een bepaalde afstand tussen de verschillende groepen
personeel.
De doelstellingen waren voor alle drie de verenigingen hetzelfde,
rouw, trouw, ziekte, geboortes, jubilea enz. Wie de oprichters
waren  van het tractie comité, weet ik niet. Sander de Ridder was
conducteur en bezocht in zijn vrije tijd mensen die ziek waren,
bracht een bloemetje bij jubilea en een fruitmandje bij de zieken
uiteindelijk ontstond zo het Sander de Ridderfonds. Jaren lang
hebben er in de oude personeelsverblijven geschilderde portretten
gehangen van deze personen, Waar deze zijn gebleven na de vele
verbouwingen van het rayonkantoor is mij helaas niet duidelijk.
Van Henkie weet ik niet zo veel. Het was de vereniging voor stati-
ons- en kantoorpersoneel maar de doelstellingen waren het zelfde.
Jaren lang hebben we geprobeerd er één club van te maken, dat
stuitte op heel veel bezwaren en leidde tot opstappen van be-
stuursleden en leden.
Uiteindelijk zijn we in de jaren tachtig begonnen met de fusie
 besprekingen in 1984 was het eindelijk zover, het Tractie-comité,
Sander de Ridderfonds startten op 01 januari 1985 en Henkie zou
per 01 januari 1988 toetreden tot de PVSU de nieuwe verenging in
Utrecht.
Er kwam een eigen nieuwsbrief en vlag, het lidmaatschap van de
BSSO (Railsport). Het eerste logo is ontworpen door Alliette Gaai-
kema lokettiste in Leiden. Natuurlijk waren er in het begin hobbels
maar uiteindelijk begon het goed te draaien en kwam er al gauw
een drang naar een eigen ontspanningsruimte. Die kwam er, in
1992 kregen we een eigen ruimte in het voormalige gebouw van
van Gend en Loos met de naam spoor 18.
Ik weet nog wel waar het heeft gestaan achter de oude VL post
waar nu het nieuwe stadskantoor staat. Door de grote verbouwing
van het stationsgebied  moesten wij daar weg.
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Agenda Personeels Vereniging Station Utrecht.

2 maart Bridge
3 maart Fotoclub
6 maart Klaverjassen
9 maart Bridge
16 maart Bridge
17 maart Fotoclub
23 maart Bridge
28 maart Kans Klaverjassen
30 maart Bridge
6 april Bridge
6 april Viswedstrijd, Amsterdam Rijnkanaal 

Schalkwijkse brug
7 april Fotoclub
10 april Klaverjassen Paaskaarten
13 april Bridge
15 april Voetbal Nijkerk, aanvang 10:00 uur. 

vervolg pag 7

Wéér in overleg met de belanghebbende over een multifunctionele
ruimte voor zowel rayon als personeelsvereniging. Die kwam er
onder de naam spoor 6 waar nog steeds vele activiteiten plaats -
vinden, zij het in iets andere mate dan toen wij begonnen. 
Het waren gouden tijden, veel kon wat in deze tijd toch iets anders
is geworden maar de doelstelling bleef de dezelfde.
De PVSU heeft tot doel het verstevigen van de onderlinge band
van het personeel van Utrecht CS in de ruimste zin van het woord;
het bezoeken van langdurig zieken; aanwezig zijn op verzoek bij
huwelijk en overlijden en het organiseren van en doen plaats -
vinden van activiteiten.
Dit is een stukje uit het huishoudelijk reglement van 1985. Van-
wege de wet persoonsgegevens lukt het niet altijd meer om som-
mige doelstellingen te handhaven.
De PVSU bestaat 35 jaar en heeft als één van de weinige een eigen
ontspanningsruimte, bruist nog steeds van de activiteiten dankzij
de geweldige inzet van bestuur en vrijwilligers.
Ik feliciteer de vereniging met dit jubileum en wens hen heel veel
succes voor de komende jaren.

Oud voorzitter,
Henk Leenen



Agenda 2020-2

20 april Bridge
20 april Viswedstrijd, Leidse Rijn ’t scheepje te Harmelen
21 april Fotoclub
25 april Kans Klaverjassen
27 april Bridge
4 mei Bridge
5 mei Fotoclub, Bevrijdingsdag
8 mei Klaverjassen
11 mei Bridge
11 me Viswedstrijd, de Vecht te Oud-Zuilen
18 mei Bridge
19 mei Fotoclub
20 mei Fotoclub uitstapje
23 mei Kans Klaverjassen
25 mei Bridge
25 mei Viswedstrijd, Amsterdam Rijnkanaal 

Schalkwijkse brug
27 mei Wandelen
29 mei Klaverjassen slotavond
1 juni Bridge
8 juni Bridge
8 juni Viswedstrijd, de Vecht 

te Oud-Zuilen
9 juni Fotoclub
15 juni Bridge
22 juni Bridge
22 juni Viswedstrijd, Leidse Rijn ’t scheepje te Harmelen
23 juni Fotoclub slotavond
29 juni Bridge slotmiddag
31 augustus Viswedstrijd, Kromme Rijn tussen 

Werkhoven en Cothen
14 september Viswedstrijd, Leidse Rijn ’t scheepje te Harmelen
19 september Kans klaverjassen
28 september Viswedstrijd, Amsterdam Rijnkanaal 

Schalkwijkse brug
12 oktober Viswedstrijd, Leidse Rijn ’t scheepje te Harmelen
31 oktober Kans Klaverjassen
7 november Reünie
22 november Sinterklaasfeest
28 november Kans Klaverjassen
19 december Kans Klaverjassen
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Van 18 naar 6.

Je vraagt je natuurlijk af waar slaat dit op?  
Er is mij gevraagd om effe het ontstaan van onze multifunctionele
ruimte Spoor 6 te beschrijven.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar vooruit dan maar.

In de jaren ‘80 hadden we in de loods van Van Gend & Loos een
bruin café, Spoor 18, dat gerund werd door George Bronius.
Daar ging je op donderdagavond naar toe want dat was de vaste
inloop avond.
Verder werd daar ook TWO gegeven en vergaderd.

Het was te klein voor andere activiteiten zoals klaverjassen e.d. ,
dat werd gedaan in de Oude Stationsstraat*1, (daar stonden de
NBM bussen) op de pretzolder,
Sinterklaas feest werd gevierd in
de Amaliadwarsstraat.
Op een gegeven moment kregen
we bericht dat we er over drie
maanden uit moesten in verband
met de sloop van de loods.
Maar helaas, nog geen twee
weken later: paniek. Er stond al
een bulldozer binnen, of we
maar effe de inboedel weg wilde
halen.
Grote paniek natuurlijk en met-
een iedereen opgetrommeld om
te redden wat er te redden was, dat is uiteindelijk gelukt. Overal
en nergens werden de spullen onder gebracht.

Ja daar zaten we… zonder eigen locatie, er was mij gevraagd 
om zitting te nemen in een bouwcommissie in verband met de
aanstaande verbouwing op Laag Katreine (LKT).
NS-opleidingen zou weggaan uit LKT en daar kwam dan het
 huidige Rayon kantoor voor in de plaats.

Maar ja toen kwamen de vragen wie gaat waar zitten?
Verschillende gebruikers van de kantoren wilden beneden zitten
om dat het lekker afgezonderd was, beneden is dus nu Spoor 6.



Na weken van touwtrekken en veel overleg en steun van de
 toenmalige PDM werd ons de huidige locatie toegewezen.
Maar op de dag van het tekenen van de huurovereenkomst werd
alles weer afgeblazen, iedereen in de stress en we waren weer
terug bij af.

Maar één lichtpuntje: de PDM hield voet bij stuk en zei het komt
allemaal goed, en dat is ook gelukkig gebeurd.

Toen kwam het verhaal inrichting: het bestuur van de PVSU wist
wel dat er een echte keuken met bar in moest komen. Maar de
coördinator van de bouw ging er van uit dat we gingen werken met
een los frituurpannetje.

Tijdens het overleg praatte iedereen over de “ontspanningsruimte”,
dat was een hele mond vol. 
Voor het gemak en logica hebben we gekozen voor de naam Spoor
6 omdat het toch lag tussen spoor 5 en 7.

Omdat wij professionele
keukenapparatuur besteld
hadden moest er weer veel
vergaderd worden over de
diverse aansluitingen. 
Wij wilden ook een eigen
 ingang, toiletten en een
 magazijntje.
Ik kan je wel vertellen dat
dit heel wat slapeloze nach-
ten voor het bestuur heeft
opgeleverd.
Maar uiteindelijk is alles
voor elkaar gekomen en
wordt er door  diverse afde-
lingen van de PVSU goed
 gebruik van gemaakt van
onze mooie ontspannings-
ruimte Spoor 6 !

Nico Kuipers, secretaris
PVSU en één van de 
drijvende krachten van
Spoor 6.
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De PVSU zoekt…

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de uitnodiging voor de Algemene
 Ledenvergadering van 12 maart 2020 gaat de penningmeester het bestuur
verlaten, na 25 jaar penningmeesterschap.

Daarom zoeken wij een nieuwe penningmeester per 1 januari 2021. 
Iemand met financiële affiniteit en uiteraard een positieve instelling voor
de PVSU. Hij of zij zal de eerste 3 maanden worden bijgestaan door de
“oude” penningmeester, Jan van der Meulen.

Waar moet de nieuwe penningmeester aan voldoen? Hieronder volgt een
profielschets. Schroom niet en vertel de voorzitter Leen Korstanje,
waarom jij de nieuwe penningmeester zou willen zijn. 

Profielschets Penningmeester PVSU
1. Op boekhoudkundige manier de ontvangsten en uitgaven boeken in 

de dagboeken.
2. Controleren of betalingen en ontvangsten zijn gedekt door de 

aanwezigheid van daarop betrekking hebbende bescheiden.
3. Bijhouden van de “kleine” kas. De Spoor 6 kas wordt bijgehouden 

door de financiële administrateur Spoor 6. Deze rekent 1x per jaar 
af met de penningmeester.

4. 1x per jaar (maart) een Financieel Jaarverslag maken en presenteren.
5. 1x per jaar (november) de begroting voor het volgende jaar maken 

en presenteren.
6. Offertes maken voor belangstellenden voor het verbruik in Spoor 6, 

d.i. informeren binnen 24 uur omtrent het verbruik in Spoor 6, 
daarin bijgestaan door de Coördinator Spoor 6.

7. Facturering voor het verbruik in Spoor 6 met evaluatie aan 
gebruiker(s) van Spoor 6.

8. Contact onderhouden met leveranciers, via e-mail en/of telefoon.
9. Contact onderhouden met de organisatoren van de PVSU.
10. 25- en 40 jarige NS jubilarissen aanschrijven en een passend 

geschenk aanbieden, overeenkomstig hun gewerkte status bij NS. 
11. Het oplossen van interne financiële problemen i.o.v. met het bestuur.
12. Zorgdragen voor de contributie inkomsten voor het verenigingsjaar,

incl. aanmaningen, etc. daarin bijgestaan door de ledenadministrateur
13. In overleg met de bemensing van Spoor 6 het vaststellen van de 

(verkoop) prijzen in Spoor 6.
14. Bijwonen van alle vergaderingen en gehoor geven aan voorstellen 

van bestuur en leden, via de aanbevelingen van de Kas Controle 
Commissie (KCC) op Algemene Leden Vergaderingen (ALV).

15. Alle voorkomende werkzaamheden voor het goed functioneren van 
de financiële administratie van de PVSU, c.q. de boekhouding verzorgd
en regelmatig bijhouden.

16. Het tonen van initiatief (korting bedingen) bij leveranciers i.o.m. 
het bestuur.
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1. Je kno-arts of de voorzitter. 2. Geknipt in de trein. 3. Is met de
trein op stap. 4. Zo raken de gordijnen niet spoorloos. 5. Waar zouden
we zijn zonder de trein. 6. Je staat ervoor als er iemand achter zit. 
7. Hier gaat het spoor niet verder. 8. Met vet loopt het als een trein.
9. NS medewerkers met een eigen wagon. 10. Een reservespeler bij
de spoorwegen. 11. Atleet in de trein. 12. Dan zal de trein ook niet
komen. 13. Per trein op de radio. 14. Betrekking en beroep bij de
spoorwegen. 15. Niet gek zijn als treinreiziger.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Jubileumcrypto:
Maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 35,00. Stuur de
 volledige* oplossing voor 9 maart naar nspvsu@gmail.com o.v.v.
Puzzel. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart zal de
winnaar bekend worden gemaakt.
*Alle 15 antwoorden + de oplossing.
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Particulier op afspraak, 
Organisatie en Vervoer afd. 
Business to business 
Bloemenmagazijn "Johan"
Floridadreef 102 A 
3565 AM  Utrecht
Tel.: 030-2712077
Fax: 030-2723035
Mail: info@bloemenmagazijnjohan.nl


