Bezoekadres:

Wijkcentrum ‘Kerk en Zanen’
De Oude Wereld 51-53
2408 NV Alphen aan den Rijn

Postadres:
Internet:

Postbus 531
2400 AM Alphen aan den Rijn
www.de-pionier.nl

E-mail:

secretariaat@de-pionier.nl

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 1 juni 2017
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Public Relations
1.

Wijkvereniging de Pionier
Hans de Ru
P. Elmers
Rob Engberts
P. Elmers
Vacant

Aanwezig



Opening
Aanwezige leden:
Mw. M. Adriaens, mw. L. Vuijk, dhr. B. Vermeer, dhr. B. van Dissel, dhr. T. Hoogeveen.
Bericht van verhindering is ontvangen van: mw. L. de Ru, dhr. B. v.d. Heijden, dhr. G.
Hooghiemstra, dhr. A. van Seuren en dhr. R. Schoonen.
Van de 86 leden hebben er 81 niet gereageerd op de uitnodiging.
Paul Elmers (ledenadministratie / secretaris a.i.) heeft zich voor de vergadering afgemeld.
De voorzitter opent klokslag 20:00 uur de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden.
Ondanks dat de opkomst meer is dan vorig jaar, spreekt hij zijn teleurstelling uit over het
geringe aantal leden wat de ALV is komen bezoeken.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt goedgekeurd, er zijn geen extra agendapunten ingebracht door de leden.

3.

Vaststellen notulen vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt eveneens goedgekeurd.

4.

Mededelingen
Paul Elmers (ledenadministratie / secretaris a.i.) heeft zich voor de vergadering afgemeld.

5.

Ingekomen stukken
 Berichten van verhindering.
Van de 86 leden hebben er 81 niet gereageerd op de uitnodiging.
 Verslag van de kascontrolecommissie.

6.

Jaarverslag 2016
De voorzitter is vergeten het verslag te maken en maakt daarom gebruik van het verslag
van 2015, gecorrigeerd waar nodig. Het aantal leden is wat afgenomen en bedraagt
momenteel 86.
Bernard Vermeer vraagt of het aantal vrijwilligers gelijk is gebleven. Alleen voor de inloop
is Lenie Vuijk gestopt als vrijwilliger. Deze middag bedruipt zichzelf.
Miranda Adriaens geeft aan dat de voorjaarsbeurs ondanks het mooie weer goed is
bezocht. De datum voor de najaarsbeurs moet nog worden bepaald.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

7.

Financieel jaarverslag
De penningmeester leest het financiële jaarverslag 2015 voor (zie bijlage 1).
Over het exploitatie tekort van € 2028,91 ontstaat enige discussie hoe dit kan worden
verlaagd. Het voorstel van het bestuur om de gratis koffie af te schaffen stuit op enig
verzet.
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Lenie Vuijk stelt voor om de eindejaars uitkering te verlagen van 40% naar 30%. De
penningmeester geeft aan dat dat enkele honderden euro’s scheelt, maar te weinig is om
het exploitatietekort drastisch te verlagen.
Zowel Lenie Vuijk als Bernard Vermeer komen met het voorstel om dan de helft van de
koffie te vergoeden (€ 0,50). Uiteindelijk komt hier een voorstel uit om de entree voor de
activiteiten met € 0,50 te verhogen en dan alsnog een gratis kop koffie/thee aan te
bieden.
De vergadering gaat hiermee akkoord. Deze wijziging zal per 1 januari 2018 ingaan.
Er zijn op zowel het verslag als de jaarstukken (balansoverzichten) verder geen
op- of aanmerkingen en deze worden daarom goedgekeurd.
8.

Voorstel geen gratis koffie meer te verstrekken.
Zie bij punt 7.

9.

Bevindingen kascontrole commissie
Mw. M. Adriaens en dhr. B. Vermeer hebben de jaarstukken gecontroleerd en mw.
Adriaans deelt mee dat er geen afwijkingen in de stukken zijn aangetroffen.
Daarna verleent de kascontrole commissie de penningmeester decharge. Waarna applaus.

10. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
Miranda Adriaens is niet herkiesbaar en Bernard Vermeer kan niet vanwege zijn mogelijke
bestuursfunctie (zie punt 11) worden herkozen.
Na enig ‘aandringen’ hebben Lenie Vuik en Theo Hoogervorst zich bereid verklaart volgend
jaar in de kascontrolecommissie plaats te nemen, wat met algemene instemming van de
vergadering wordt gewaardeerd!
11. Benoeming bestuursleden
Zowel de voorzitter als de penningmeester dienen af te treden maar hebben zich beide
herkiesbaar gesteld. Met algemene stemmen worden zij herkozen.
Voor het secretariaat heeft Bernard Vermeer zich aangemeld. Zonder tegenstem wordt hij
gekozen. Op de vraag of er mogelijke kandidaten voor de ledenadministratie zijn, meldt
Bert van Dissel zich aan. Ook hij wordt met algemene stemmen gekozen. Dank aan beide
heren dat zij deze bestuursfuncties op zich hebben willen nemen.
Vanwege de werkzaamheden van de ledenadministratie vroeg Miranda Adriaens zich het
nut van de ledenpasjes af. Ze worden nauwelijks tot niet gecontroleerd en het is een hoop
werk (en geld) om ze te maken. Bert van Dissel gaf aan dat bij de vereniging waar hij in
het bestuur had gezeten er ook geen ledenpasjes waren en dat dat nooit tot problemen
heeft geleid. Na deze discussie werd met algemene stemmen besloten de ledenpasjes per
2018 af te schaffen.
12. Rondvraag
Er werd geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
10. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, om 21:00 uur de
vergadering.
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Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016
Highlights 2016
- Om beschadiging van het biljart te voorkomen is een houten afdekking gemaakt waarvan de
kosten in de inventaris zijn opgenomen. Dit heeft een kleine verhoging van de
afschrijfkosten tot gevolg gehad.
- Het aantal bezoekers van de activiteiten is licht gestegen waardoor de inkomsten maar ook
de kosten van de gratis koffie / thee toenam.
- Besloten is om dit jaar de vrijwilligers van een kerstpakket te voorzien welke tijdens een
vrijwilligers bijeenkomst zijn uitgereikt. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
- Door bovengenoemde hogere- en extra kosten is het exploitatie tekort toegenomen
naar € -2028,91. Dit is ruim boven de begroting van € -981,-.
Begroting voor 2017
Het bovengenoemde begrotingstekort was voor het bestuur reden om eens om tafel te gaan
zitten om een oplossing te bedenken.
Uiteindelijk hebben we gekozen om de gratis koffie voor de bezoekers weer af te schaffen. Toen
we de gratis koffie introduceerden in 2014 hebben we dat toen ook onder het voorbehoud
gedaan dat dit geen groot nadelig exploitatie tekort zou opleveren. Helaas was dat nu dus het
geval. Graag leggen we dit voorstel voor aan de vergadering.
Verder is de verwachting dat het ledental iets zal afnemen waardoor de contributie inkomsten
ook iets zullen dalen. Het aantal bezoekers van de activiteiten neemt wel licht toe wat dit zou
kunnen compenseren.
Ook is hier en daar kritisch naar gemaakte kosten gekeken (minder post verzenden via PostNL
maar meer via mail) en wat strakker inkopen van de kerstpakketten voor onze vrijwilligers.
Het afschaffen van de gratis koffie / thee voor de bezoekers zal per 1 januari 2018 ingaan.

3

