VERSLAG Jaarvergadering 2013 ( ALV)

De vergadering is gehouden op 12 november in de “Ottoburg” te Rijswijk.
Aanwezig zijn 18 leden incl. het bestuur. Afwezig zonder bericht, Flip Westerhoff.
Het verslag wordt aan alle leden met een emailadres gemaild en wordt tevens gepubliceerd
op onze website. ( zie de pagina “Links” en dan onderaan de pagina.)

1

Opening en welkomst woord door de voorzitter

2

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3

Goedkeuring verslag ALV 2012
De voorzitter leest dit verslag voor en wordt hierna goedgekeurd.
Voortaan wordt de agenda van de komende ALV en het verslag van de laatste ALV
gepubliceerd in het I.B.

4

Het I.B. van november
Alle leden hebben weer een Informatie Bulletin ontvangen wat weer voortreffelijk verzorgt
is door Ron de Wolf in Papendrecht. Geopperd wordt Ron een presentje te verschaffen voor
het vele werk dat hij hiervoor verzet. De penningmeester gaat dit verzorgen en de voorzitter
zal dit overhandigen bij de aanvang van de kerstborrel.

5

Kerstborrel in de Altena Hoeve
Waarschijnlijk wordt dit de laatste kerstborrel in de A.H. DSM wil extra gebouwen neerzetten
en de enige plaats op hun terrein is daar waar de A.H. staat. Het is niet zeker of en waar de
huidige eigenaar opnieuw begint. Suggesties voor een goed alternatief zijn welkom.
Een paar mogelijkheden zijn: De ” lindenhoeve” in het Agnetapark in Delft, “v.d. Valk” in
Nootdorp, de v/h/ “Darlingmarkt”, de “Brasserij”in Delft. (Brasserskade 2a) Wordt vervolgt.
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De locatie moet wel aan een paar voorwaarden voldoen zoals:
Geschikt voor 150 personen in ėėn zaal
Voldoende parkeerplaatsen
Bereikbaar met openbaar vervoer
Prijs financieel haalbaar
Internet/WIFI aanwezig
Mogelijkheid tot het geven van een presentatie middels PC en beamer
Bij voorkeur dicht bij de Altena Hoeve (Iedereen is daar aan gewend!)

6

Verslag penningmeester
De penningmeester doet weer uitgebreid verslag van de financiele situatie van de club.
We zijn nog steeds zeer gezond mede door de voortdurende aanwas van nieuwe leden en
het nagenoeg kosteloos opheffen van de hobbyclub.
Dit geeft ons de ruimte om ruimhartig om te gaan met de consumpties tijdens de kerstborrel.
De kascontrollecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
Hiervan is een verslag gemaakt.
Voor 2014 zijn opnieuw de heren Piet Zeestraten en Piet Groot bereid gevonden in de
kascontrollecommissie plaats te nemen.
De verkoop van loten gaat dit jaar wat stroever, misschien door de niet ophoudende
bezuinigingen van onze politieke lijders.

7

Verslag secretaris
Het aantal aanmeldingen voor deze ALV bedroeg nul personen.
Het aantal afzeggingen was twee.
Aantal leden van de VOFE op het moment van dit verslag is 207

13 wegens het niet betalen van contributie gedurende 2 jaar
5 opzeggingen waarvan 2 ivm. emigratie en 3 door prive omstandigheden
7 nieuwe aanmeldingen
Aantal royementen is

8

Rondvraag
Er wordt melding gemaakt van het feit dat Joop Buikhuizen (84 jaar) is opgenomen
in de “Hospice Wassenaar”. Joop is werkzaam geweest bij Avio Diepen en een regelmatige
bezoeker van de hobbyclub. Het bestuur onderneemt aktie.
Na dit droevige bericht sluit de voorzitter de vergadering.

De secretaris
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