Zoetermeer, 15 november 2015

Verslag ALV (Algemene Leden Vergadering)
Datum: dinsdag 14 november 2017 (tevens SOOS) Plaats: Tennispark “Welgelegen”
Aanvang SOOS

: 13:30 uur

Aanvang ALV

: 14:00 uur

Aanwezig: 15 personen incl. het bestuur, waarvan alleen Paula Burger niet aanwezig was.
Openings- en welkomst woord door de voorzitter.

1) Mededelingen.
Afmeldingen: Frans Duyvestein (HAD)
Toon Broeders
Dit jaar zijn ons tot op heden 3 collega`s ontvallen.
Dit zijn: Leo Vonk, Frits van Dijk en Jan van Gemert.
Afgelopen week-end is ontdekt dat ir. Sjoerd Resink op 11 december 2016 is overleden in
Zuid-Wolde. Hij was geen lid van de VOFE. Sjoerd was project leider in het kunststoffen
Bedrijf, de laatste jaren voor het faillissement.

2) Vaststellen agenda
Er zijn geen aanpassingen op de agenda.
3) Goedkeuring verslag ALV 2016.
Het verslag is niet gemaakt vanwege de geringe aanwezigheid van bestuursleden en wordt
dus goedgekeurd?
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4) Aanstaande kerstborrel.
Die wordt gehouden op vrijdag 15 december.
Tot op het moment van dit schrijven zijn er 55 aanmeldingen. De verwachting is dus dat er
wel weer zo`n 100 collega`s aanwezig zullen zijn. IJs en weder dienende.
Er komen er altijd meer die zich niet aanmelden en ook komt niet iedereen die
zich wel heeft aangemeld.

5) 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 gezond.
Een punt van zorg is dat er zo`n 100 leden nog geen contributie betaald hebben.
Verslag kascontrolle commissie
Die heeft hun verslag op papier gezet en goedkeuring verleend.
Hierbij aldus décharge verlenend aan de penningmeester.
Kascontrolecommissie 2018-2019:
Hiervoor hebben zich beschikbaar gesteld:
Hans van der Graaf, Viktor Lijf en Flip Westerhoff als reserve. De laatste is lid van het bestuur
en mag dus eigenlijk niet deelnemen aan de kascontrolecommissie. Daar het een kleine
vereniging is en de leden elkaar heel goed kennen, wordt dit geaccepteerd.

6) Mededelingen secretaris:
Aantal leden nu bedraagt 190. Aantal leden met emailadres is 170.
Aantal nieuwe aanmeldingen dit jaar is 2.
Aantal opzeggingen is 14. Deze zijn uit het ledenbestand gehaald i.v.m. het 2 jaar lang niet
overmaken van de contributie.
Het verslag van de ALV en de begroting staan op de website (homepage onderaan)

7) Rondvraag
Er zijn geen vragen.

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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