
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering  23 december 2020 
 
Aanwezig digitaal namens het bestuur : 
Ron Sandwijk, Peter Rugers, Henk van Dijk, Elize de Jong, Harm Olthof en Leo Lamboo,  
 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen notulen ALV d.d10-12-12-2019 
4. Vaststellen het jaarrekening 2019 
5. Decharge bestuur financieel verslag 2019 
6. Vaststellen begroting en jaarplan 2021 
7. Vaststellen contributie 2021. 

Het bestuur stelt voor de contributie over 2021 gelijk te laten blijven. 
 D.w.z. voor leden €  46,50 en voor gelieerde leden  € 60,-   
I.v.m. de corona crisis stelt het bestuur voor om geen contributie te heffen voor het 
jaar 2021 

      8    bestuur verkiezing 
 Ron stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

      
 
De leden raadpleging betreffende de jaarrekening 2019 en begroting 2021 was een 
groot succes.  
In totaal hebben er 143 leden een reactie ingestuurd. Daarvan waren er 142 die alle 
genoemde punten met een ja hebben beantwoord. 
 
Op basis hiervan kunnen we stellen dat: 
* de jaarrekening 2019 is goedgekeurd en er decharge is verleend aan de bestuur-
ders; 
* de begroting 2021 is goedgekeurd; 
* de contributie voor 2021 is vastgesteld op € 0,00; 
* en dat ik van de leden nog een periode mag blijven 😉. 

Niets staat er volgens mij nog in de weg (behalve het Corona virus) om de voorbe-
reidingen voor 2021 op te starten.  
Mocht ik nog zaken over het hoofd zien dan hoor ik dat graag. 
 



Ik heb een korte samenvatting naar Alliander gestuurd, waarbij ik de bijdrage van 
Alliander voor 2021 niet heb benoemd. Ongetwijfeld komen ze daar zelf mee. Maar 
even afwachten. 
Rest mij jullie fijne feestdagen en een gezond 2021 toe te wensen en ik hoop dat 
het nieuwe jaar weer zoals vanouds zal worden. 
 
Groet, 
Ron 
 
 
1 Wim van Oort vraagt of er toch eens 

naar de subsidie bedragen gekeken 
kan worden. De dagtochten worden 
steeds duurder en om de mensen 
toch een leuke dag te kunnen verzor-
gen zou de subsidie wat aangepast 
kunnen worden. Ook vindt Wim dat de 
subsidie op reizen ook eens bezien 
moeten worden of dat nog wel nodig 
is. Wim stelt ook voor om een bedrag 
beschikbaar te stellen om daar vrije 
subsidiebedragen mee te kunnen toe-
bedelen aan de activiteiten. 
 

HB  

2 Theo Wullings stelt voor om de rei-
zen weer door de afdelingen te laten 
verzorgen, temeer omdat de afdelin-
gen ze ook uitvoeren. Dit bespaart op 
bestuurskosten. Ron vind dat op dit 
moment wat prematuur. De commis-
sie is net opgericht en laten we het 
eerst de kans geven om de meer-
waarde aan te  

HB  

3 Wim van Oort: we moeten ons veel 
meer inzetten om die mensen te kun-
nen bereiken. 
Wim stelt voor om een kleine groep 
mensen te mobiliseren om een opzet 
te maken hoe en wat we moeten doen 
om de werknemers te kunnen berei-
ken. 
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4 alle activiteiten die we over een jaar 
van plan zijn om uit te voeren om die 
op de site te plaatsen 
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