NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
10 maart 2017

Aanwezigen

17.00 uur
Bij aanvang:
Andre Kruithof
Anne van der Steeg
Armanda Smit
Dennis Grasdijk
Eric Linde
Erik Niezen
Ermand Oussoren
Ernst Offerein
Harm Korfker
Hessel Kok
Ilona Grondman
Jarno Rigterink
Jasja Scholtens
Johan Lindeboom
Laura van de Kerkhof-Meulenbelt
Marieke de Groot
Mark Broekhuijsen
Martijn Endeman
Michiel Scheper
Niek Broeze
Peter Leerdam
Roland de Wit
Sander Oosterhuis
Sara Toffoletto
Thom Melenhorst
Vera Textor
Walter Binnendijk

Belgische Keizer, zaal Brugge.
Later aangehaakt en aanwezig bij
besluitvorming (in alfabetische volgorde,
dus niet in volgorde van binnenkomst):
Arjan Maes
Daniel Kroese
Hans Last
Harke Plas

Voorzitter

Mark Broekhuijsen

Notulist

Anne van der Steeg

Penningmeester

Eerst Walter Binnendijk, daarna Jarno Rigterink

Kascontrolecommissie

Niek Broeze en Martijn Endeman

Onderwerpen
Opening

17.10 uur. De voorzitter opent de ALV en stelt de agenda vast.

Goedkeuring notulen
vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden bij acclamatie door de voorzitter
vastgesteld.

Financieel en sociaal
jaarverslag 2016

De voorzitter doet het sociaal verslag over het jaar 2016. Een korte terugblik op een
geslaagd lustrumjaar. De penningmeester doet financieel verslag over het jaar 2016.
Hij neemt daarbij met de aanwezigen het exploitatieoverzicht en de balans over
2016 door (zichtbaar op scherm), waarna er gelegenheid is voor het stellen van
vragen. Zijn heldere verwoording van de op zichzelf redelijk saaie cijfers maken
e.e.a. tot een kort maar krachtige uiteenzetting.

Goedkeuring
jaarstukken 2016

De kascontrolecommissie laat weten geen onregelmatigheden in de administratie te
hebben aangetroffen, complimenteert de penningmeester over de wijze waarop de
administratie is gevoerd en adviseert de vereniging de jaarstukken 2016 goed te
keuren. De jaarstukken worden bij acclamatie door de voorzitter goedgekeurd en
vastgesteld. De goedgekeurde en vastgestelde jaarstukken 201 6 alsmede het
verslag kascommissie over het boekjaar 2016 zijn als bijlage 1 aan deze notulen
gehecht.

Decharge bestuur

Mede gelet op het verslag van de kascontrolecommissie wordt het bestuur bij
acclamatie gedechargeerd.
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Benoeming leden
kascontrolecommissie

De leden van de kascontrolecommissie zijn op grond van de statuten niet
herbenoembaar. Zij worden ontslagen en bedankt voor hun inzet. De inmiddels
jaarlijks terugkerende trofee, het ZVGS-biggetje, geeft hier uiting aan. Tot nieuwe
leden van de kascontrolecommissie worden benoemd: Harm Korfker en Andre
Kruithof.

Benoeming nieuwe
bestuursleden

Walter Binnendijk wordt ontslagen van zijn functie als penningmeester en Sander
Oosterhuis als algemeen bestuurslid. Ernst Offerein wordt benoemd als algemeen
bestuurslid en Jarno Rigterink als bestuurslid en tevens als penningmeester. Alle
oud-bestuursleden worden door de nieuwe voorzitter hartelijk bedankt voor hun
inzet voor de vereniging en krijgen een bos bloemen overhandigd.

Goedkeuring begroting
2017

De voorzitter bespreekt met de aanwezigen de uitgereikte begroting 201 7. Bij
acclamatie wordt de begroting 2017 door de voorzitter vastgesteld. De vastgestelde
begroting 2017 is als bijlage 2 aan deze notulen gehecht.

Vaststelling contributie
2017

Vorig jaar was de contributie €325 per jaar. Voorgesteld wordt om de contributie
voor dit jaar ongemoeid te laten en wederom vast te stellen op €325 per jaar. Bij
acclamatie wordt dit voorstel aangenomen.

In de presentatie is te zien wat onze doelstelling is voor de komende jaren op het
gebied van ledenwerving. Er wordt een grafiek getoond hoe onze leden verdeeld zijn
over de verschillende categorieën. Belangrijkste doel is verjonging, continuïteit en
werving in de categorieën die nu wat minder vertegenwoordigd zijn. Ook wordt
uitgelegd hoe nieuwe aanmeldingen behandeld worden.

Ledenadministratie

Vanuit de leden komt de vraag hoe de verdeling is tussen mannen en vrouwen en
hoe de leeftijdsopbouw is van onze vereniging. Dit zu llen we als bestuur uitwerken
en laten zien op een volgende bijeenkomst. Ook wordt nog de vraag gesteld waarom
woningbouwverenigingen / zorg één categorie is en waarom we zo weinig leden
hebben met een functie in deze categorie. Mark geeft aan dat we alle
woningbouwverenigingen in Zwolle al benaderd hebben en dat er óf geen
medewerker is die voldoet aan onze toelatingseisen óf ze staan niet open voor dit
soort netwerken. Blijft lastig. Woningbouwverenigingen en zorginstellingen hebben
beide een maatschappelijke functie, vandaar dat ze samen onder één categorie
vallen.
Vervolgens vraagt Martijn Endeman of we ook functie -eisen hebben voor nieuwe
leden, maar die hebben we niet. We willen een jonge vereniging blijven en de jonge
mensen in een bedrijf hebben vaak nog niet direct een management functie, maar
via deze mensen kom je wel een organisatie binnen.
De presentatie zal op de website geplaatst worden onder downloads.

WVTTK

Geen van de leden heeft nieuwe punten om te bespreken. De voorzitter doet nog
een verzoek aan de leden om goed op de website aan te geven of je wel of niet
aanwezig bent op de bijeenkomsten. Er zijn leden die eerst aangeven wel aanwezig
te zijn via de website en dan vervolgens toch niet komen. Dan zou het prettig zijn
als je je ook weer afmeld via de website. Dit om onnodige kosten te voorkomen
doordat wij vooraf aan de Belgische Keizer of catering moeten doorgeven met
hoeveel personen we zijn. Anne zal nog navragen of de bijeenkomsten automatisch
in de Outlook agenda gezet kunnen worden bij aanmelding.

Sluiting

De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 17.40 uur.
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