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VERSLAG Jaarvergadering 2011 (Algemene leden vergadering) 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering 2011, gehouden in 
de “Ottoburg’ te Rijswijk Z-H. 8 november 2011. 
Aanwezig zijn 25 leden incl. het bestuur. 
 
Opgesteld: 11 november 2010. 
 
 
1. Opening  door de voorzitter. 
 Om half twee worden alle leden van harte welkom geheten en is de algemene leden 

vergadering (ALV) 2011 geopend. 
      
2. Mededelingen.   
 Er wordt enkele momenten stil gestaan bij het overlijden van Bob Knaapen en 
 Joop Bahnert.  Joop was geen lid van de VOFE, maar wel een oud collega.. 
 Verder zijn bij het bestuur geen overlijdens bekend. 
 
 Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, heeft de vereniging 206 leden en 4 aspirant leden. 

(Dat zijn ex collegae die hebben aangegeven lid te willen worden doch de  
contributie nog niet hebben overgemaakt.) 

 Elke maand komen er wel een paar leden bij, dus het gaat goed.  
 Het I.B. met de acceptgiro voor de contributie is vorige maand weer door Ron de Wolf  
 verstuurd, en de gelden komen dan ook weer binnen.  
 
3. Vaststellen van de agenda: 
 Er zijn geen wijzigingen op de agenda zodat deze wordt goedgekeurd. 
 
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige ledenvergadering. 
 Het verslag wordt goedgekeurd. 
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5. Rapportage kascommissie. 
 De penningmeester wordt decharge verleend voor de stukken en wordt gecomplimenteerd met 
 zijn werk voor de vereniging. De secretaris ontvangt een getekend verslag. 
 
6. Verslag penningmeester 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de financiën van het afgelopen- en komende 
jaar. Daaruit blijkt, mede door de grote aanwas van de club, dat deze gezond is. 

 
 
7. Het komende jubileum 

Er ontstond een flinke discussie over wel of niet houden van een kerstborrel samen met een 
paasborrel, daar de paasborrel van 2010 een groot succes was.  
 

 De problemen daarbij zijn:  a. de centjes en.. 
    b. er is geen openbaar vervoer meer naar de Altena Hoeve.  
    c. de maximale zitcapaciteit van de A.H. (grote opkomst verwacht?) 

d. de leeftijd van de regiotaxi is van 65 naar 80 jr. gegaan vanwege 
     de bezuinigingen bij de gemeente(s) 

 
Een suggestie die geopperd werd, is, om te onderzoeken of het jubileum ook gehouden kan worden  
bij de “ Beurshal Haaglanden ”.  De voormalige “Darling Market”. 
  

 Het eventueel komende jubileum ( 30 jr.) is in de discussie wat naar de achtergrond verdwenen. 
 Besloten is om tijdens de kerstborrel de aanwezigen hierover te bevragen. 
 
8. De Penningmeester: 

De acceptgiro`s voor de contributie zijn op en de vraag was of deze  weer bijbesteld moeten worden, 
of dat we alle leden gaan verzoeken de contributie uit zich zelf over te maken? (giro/bank of internet 
bankieren) Het scheelt  € 90,00 voor 1000 giro`s. 
Maar het wordt toch verstandiger gevonden om op de huidige manier door te gaan en aldus wordt 
besloten. 

  
9.  Rondvraag 
 Geen vragen. 
 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en de dames voor het 
verzorgen van de versnaperingen, waarna de rest van de middag zeer genoeglijk werd doorgebracht . 
Rond 15:30 uur ging een ieder weer huiswaarts. 
 
 
 

      De secretaris. 
 


