Notulen algemene ledenvergadering 15-03-16
Aanwezig in willekeurige volgorde:
Bestuur: John Gunneweg, Jan Bruggeman, Fred Bokhoven, Let van Deenen, Anneke van
Duin,
Rinske v/d Zwart, Wilma van Spronsen.
Onderafdelingen: Riet Dijkhuizen (tafeltennis)
Gasten: Petra Meurink, Yvonne Spaans, Maarten Spaans, Hans Keus, Leen Grootveld
Afwezig met bericht: Arjan te Hoonte, fotoclub en hockey
Afwezig zonder bericht: Toneel
1) Opening: John opent om 17.10 uur de vergadering en de agenda wordt
vastgesteld.
2) Notulen algemene vergadering 2015: Notulen van de vergadering van 24 maart
2015 worden goedgekeurd.
3) Jaarverslag van de penningmeester: De penningmeester geeft uitleg bij het
financieel overzicht. Met het boekhoudprogramma van ING zijn we nog geen stap
verder gekomen. Jan gaat nog verder kijken.
4) Kascontrole commissie: De kascommissie bestaande uit: L.Grootveld en H.Keus
heeft, na controle, decharge van betaling verleend aan de penningmeester. Met
dank aan beide heren!
5) Jaarverslag secretariaat: Per 1 januari 2016 telt de vereniging 735 leden, 10
ereleden, 36 buitenleden en er zijn 44 leden van Lab West en AHZ.
6) Verslag onderafdelingen:
Tafeltennis: In het nieuwe onderkomen is de temperatuur slecht te regelen.
Er zijn nog steeds geen nieuwe tafels! Nog geen contact met de fysio gehad.

De tafeltennis speelde altijd tussen 19.00-21.00 uur, nu is er ineens bootcamp.
Arjan moet nu toch echt met Jacques gaan overleggen.
John gaat nu concreet overleggen, daarin moet ook overlegd worden over de
aanschaf van de tafeltennistafels. Gezamenlijk gebruik, gezamenlijke aanschaf?
John neemt binnen een week contact op met Riet.
Fotoclub: Geen toelichting, erg jammer!
Kerstfotoshoot was niet wat beloofd was, veel klachten van de mensen, erg
amateuristisch! Voor 5 euro foto op de mail en slechte kwaliteit!
John gaat wederom contact opnemen met de fotoclub!
Hockey: afmelding via J.L. Kerkhofs
De groep bestaat uit 25-30 personen. Zij doen mee aan de bedrijfshockey
competitie op het terrein van HGC Wassenaar.
HagaToneel: Het was een erg leuke voorstelling met de kerst.
John gaat in overleg over de plannen van dit jaar.
Theater: Het theaterprogramma was erg gevarieerd afgelopen jaar, complimenten
daarvoor. Vanwege het toch wel vele werk van al deze voorstellingen gaan we van
3-4 voorstellingen per maand naar 1-2 voorstellingen.
7) Benoeming kascontrole commissie: Dank aan Leen en Hans en gelukkig willen
zij volgend jaar weer de controle uitvoeren.
8) Benoeming (nieuwe) bestuursleden volgens rooster:
Volgend de statuten worden bestuursleden steeds voor 3 jaar benoemd.
Bestuursleden kunnen zich onbeperkt herkiesbaar stellen.
2016: aftredend en herkiesbaar
Let van Deenen
John Gunneweg
Vergadering gaat akkoord.
Toetredend tot het bestuur is Petra Meurink. Na een jaar ambassadeur voor de
vereniging te zijn geweest, wil zij graag wat meer voor de vereniging doen.
Wij wensen haar veel succes!

9) Jaarprogramma en begroting 2016/Website:
De begroting voor het komende jaar is bijna compleet. Er staan weer veel events
op het programma. Deze worden via de website en Facebook bij de leden bekend
gemaakt. De website is voor iedereen een doorn in het oog. Het bestuur is druk
doende om hier wat aan te doen. Er is een officieel bureau ingehuurd om de
website aan te passen. In mei hopen we met de nieuwe website te draaien.
10)Rondvraag: Leen en Hans merken op dat het boekhoudprogramma van de ING
een slecht programma is. Hans merkt op dat Davilex een goed
boekhoudprogramma is, Jan gaat hier verder mee.
Hans Keus zou het leuk vinden als we weer een keer gaan wadlopen, John gaat
hier naar kijken.
11)Sluiting: John sluit om 18.20 uur de vergadering.
Dank aan iedereen voor hun aanwezigheid!

