VERSLAG Jaarvergadering 2012 (Algemene leden vergadering)
Dit is het verslag van de jaarvergadering 2012, gehouden in
de “Ottoburg’ te Rijswijk Z-H. 13 november 2012.
Aanwezig zijn 18 leden incl. het bestuur.
Dit verslag is als .pdf file te lezen op de website. Pagina “links” onderaan. U heeft hiervoor Adobe reader nodig,
doch dit programma is op de meeste PC`s aanwezig. Zo niet, dan is het gratis te downloaden van internet.
Dit kan ook via de website. www.vofeypenburg.nl

Opgesteld: 15 november 2012.

1.

Opening door de voorzitter.
Om half twee worden alle leden van harte welkom geheten en is de algemene leden
vergadering (ALV) 2012 geopend.
Onze nwe. Voorzitter, Henk Klootwijk, refereert even aan het overlijden van onze oud voorzitter Aad
Plateel en hoe hij gevraagd is de voorzittershamer over te nemen.
Hij geeft echter te kennen open te staan voor een andere voorzitter i.v.m. drukke werkzaamheden
voor diverse andere partijen. Gegadigden kunnen zich bij het bestuur melden.

2.

Mededelingen.
Er zijn 4 afmeldingen binnengekomen.
Flip Westerhoff heeft zich aangemeld voor de vacature van vice-voorzitter en wordt hierbij door het
bestuur voorgedragen. Zonder tegenstemmers wordt hij in deze functie aangesteld.
I.v.m. het overlijden van zijn moeder en de begrafenis, die vandaag plaats vindt, is hij zelf niet
aanwezig. De secretaris zorgt ervoor dat hij van dit besluit op de hoogte wordt gesteld.

3.

Vaststellen van de agenda:
Er zijn geen wijzigingen op de agenda zodat deze wordt aangehouden.

4.

Verslag van de ledenvergadering 2011.
Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.

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.

Secretaris

Pagina 1

17/11/2012

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.
Er is een aardige spaarrekening en er wordt gediscuseerd over extra activiteiten of anderszins.
Suggesties zijn welkom.
De hobbyclub is opgeheven. Alle spullen zijn overgenomen door de Haagse Hoge School.
De verhuizing ervan heeft geen kosten voor de VOFE opgeleverd zodat we wat meer geld over hebben
om met de kerstborrel tevens het 30-jarig Lustrum te vieren.
Door de verwachte grote opkomst wordt een ieder verzocht zo krap mogelijk te parkeren. Dit i.v.m. de
beperkte parkeerruimte.
Er wordt geopperd om Mw. van der Straaten voor de kerstborrel uit te nodigen. O.a. als dank voor het
jarenlang beschikbaar stellen van de ruimte in de Darling Market tegen een vriendenprijsje.
De secretaris zorgt voor de uitnodiging. Dit geldt ook de VOFE`s van de andere vestigingen.

7.

Rondvraag
Geen vragen.

8.

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.
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