Zoetermeer, 10 november 2015

Verslag ALV (Algemene Leden Vergadering)
Datum: dinsdag 10 november 2015 (tevens SOOS) Plaats: Tennispark “Welgelegen”
Aanvang SOOS

: 13:30 uur

Aanvang ALV

: 14:00 uur

Aanwezig: 13 personen incl. het bestuur, waarvan alleen Paula Burger verhinderd was.
Openings- en welkomst woord door de voorzitter.
1) Mededelingen.
Afmeldingen: Frans Duyvestein (HAD)
Paula Burger (HAD)
Frans Angermille
Joop en Jeane Wolsing i.v.m. overlijden van hun dochter (58)
2) Vaststellen agenda
Er zijn geen aanpassingen op de agenda.
3) Goedkeuring verslag ALV 2014.
Die is niet gemaakt vanwege de geringe aanwezigheid van bestuursleden en wordt dus
goedgekeurd?
4) Het (IB) Informatie Bulletin.
Die is dit jaar voor het laatst gemaakt door Ron de Wolf, in Papendrecht. Ron is met
pensioen en Fokker/GKN is aan het bezuinigen op de kosten.
We danken Ron en Papendrecht voor de jarenlange verzorging en bekostiging hiervan.
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Na enige discussie is voorlopig het volgende besloten:
Alle leden met een emailadres worden via dit medium uitgenodigd hun contributie te
betalen. Dit doen we via een nieuwsbrief in augustus. Daarna volgen nog een paar
herinneringen via de mail, indien nodig.

Van de 196 leden hebben er ca. 169 een emailadres. Blijven er ca. 27 over die we dan per
Post moeten benaderen.
Onderzocht wordt of er nog een betaalbare manier is om dit via een drukker te doen.
Een boekje maken o.i.d.
Op dit moment betalen de meeste leden per internet bankieren, dus de verwachting is dat
het wel goed gaat komen. Nieuwe leden die er nog steeds komen, hebben allemaal een
emailadres. Het zijn voornamelijk de ouderen die dit (nog) niet hebben.

5) Aanstaande kerstborrel.
Vrijdag 11 december.
Tot op heden 81 aanmeldingen, dus er komen er wel weer ca. 125, ijs en weder dienende.
Er komen er altijd meer dan wat zich aanmeldt.
Ook komt niet iedereen die zich wel heeft aangemeld.

6) Mededelingen penningmeester:
De penningmeester overhandigd diverse uitdraaien betreffende kosten en uitgaven. De
begroting enz. met de bijbehorende uitleg. De financiele positie van de club is zeer gezond.
Verslag kascontrolle commissie
Die heeft hun verslag op papier gezet en goedkeuring verleend.
Hierbij aldus décharge verlenend aan de penningmeester.
Kascontrolecommissie 2016-2017:
Hiervoor hebben zich beschikbaar gesteld:
Piet Steenstraaten (bij afwezigheid), Math Arndts en als reserve lid, Victor van Lijf.

7) Mededelingen secretaris:
Aantal leden nu bedraagt 196.
Aantal nieuwe aanmeldingen dit jaar is 3 en er zijn er nog een paar onderweg.
Aantal opzeggingen is 23. Hiervan zijn er 19 uit het ledenbestand gehaald i.v.m. het 2 jaar
lang niet overmaken van de contributie, en 4 i.v.m. overlijden van de leden zoals:
Arie Toet, Jan van Zeist, Piet Koelemij en Jos de Bruijn.
Overleden collega`s al of geen lid tot op heden: 11 personen via rouwkaart, mond op mond
of via Delta Loyd. (Fokkerweb.nl) Andere informatie bereikt ons niet.
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Rondsturen nieuwsbrief? Goed idee b.v. 1 x per 3 maanden.

Suggestie van een lid: De naam kerstborrel veranderen in b.v. kerst samenkomst of
kerst reunie? Dit voorstel werd met met algemene stemmen verworpen!
De naam is ingeburgerd, bestaat al jaren lang en bevalt een ieder prima!

8) Rondvraag
Daar de spaarrekening goed gevuld is en de contributie, zoals het er nu uitziet, voldoende is
on de SOOS en de kerstborrel te bekostigen, werd de mogelijkheid geoppert iets te
organiseren zoals b.v. een gezamenlijk bezoek per bus aan het Avio-Drome.
Diegenen die daar al eens geweest zijn, raden dit ten zeerste aan.
Na enig heen en weer gepraat werd besloten een feestcommissie in te stellen, die dit
voorstel gaat uitwerken.
De leden hiervan zijn: Math Arndts, Fons Knul en Flip Westerhoff. Lopende het onderzoek
komen de resultaten op de website en/of per email, om de leden te polsen en om zich
eventueel aan te laten melden.
Jaap Bruins heeft wat foto`s gemaakt van de bijeenkomst die inmiddels bij de webmaster zijn
binnengekomen. Hij zal enkele daarvan op de website plaatsen. We moeten wel selectief
blijven met foto`s want deze vragen veel ruimte en die moet betaald worden.

Niets meer aan de orde zijnde:
dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling, sluit de vergadering en gaan
we over tot de orde van de dag, zijnde de SOOS die tot ca. 16:00 uur duurde.
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