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Onderwerp
Opening
Om 19.35 uur opent Wouter de vergadering met de opmerking dat, naast de
uitgedeelde documenten (Agenda en prognose 2017), het kasoverzicht ontbreekt.
Vervolgens beschrijft Wouter in het kort het verloop van de vergadering en geeft
aan dat de aankondiging van Reinier, om zijn functie als voorzitter vacant te stellen,
later aan bod komt.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2015
Naar aanleiding van de notulen heeft Wim Bax twee opmerkingen.
1: De kascontrole is niet uitgevoerd en hij vindt dit een kwalijke zaak. Dit is nl. niet
de eerste keer. Dit zal z.s.m. alsnog worden gedaan. Info hierover volgt.
2: Wim vroeg ook naar de stand van zaken omtrent de fotolijsten die gebruikt zijn
tijdens de EXPO. Wouter licht e.e.a. toe. Een ieder heeft één lijst in eigendom en één
lijst in bruikleen. Er waren destijds geen gegadigden om meerdere lijsten over te
nemen. Wouter zoekt nog even uit hoeveel lijsten Wim destijds heeft afgenomen.
Hierna worden de notulen met algehele goedkeuring aangenomen.
Jaarverslag over 2015 – Pixel Prikkel Magazine
Wouter laat via de beamer de opzet van de Pixel Prikkel zien. Het is een .pdf bestand
met een beeldoverzicht van de clubactiviteiten gedurende het jaar 2015 in
chronologische volgorde. Eenieder vindt het een mooie opzet. De vraag is nog of de
verslagen die zijn gemaakt n.a.v. de fototrips ook in dit document verwerkt moet
worden. Eventueel kunnen deze nog geredigeerd worden.
Verslag Penningmeester over 2015
Wouter geeft een toelichting op de financiële situatie. Zoals reeds gezegd ontbreekt
het kasoverzicht en is er (nog) geen kascontrole geweest.
Het vermogen van de club is positief (op moment van schrijven € 2.168,02).
Begroting 2017 volgt bij punt 6 van de agenda.
Naast de eerdere opmerking over de kascontrole is er de vraag om het kasoverzicht
alsnog inzichtelijk te maken.
Bestuurswisselingen
Huidige voorzitter Reinier heeft in een eerder email aangekondigd zijn functie als
voorzitter vacant te stellen. Wouter neemt het woord en ligt e.e.a. toe. Tevens
heeft Dirk aangegeven zijn functie als secretaris ook vacant te stellen. De
“dubbelrol” van Wouter als secretaris / penningmeester wil hij graag gesplitst zien
en de voorkeur van Wouter gaat uit naar penningmeester.
Aan de leden wordt gevraagd wie er interesse heeft in een bestuursfunctie. De
volgende functies zijn beschikbaar:
Voorzitter, secretaris, algemeen bestuurslid.
In algemeen overleg is het nieuwe bestuur als volgt ingevuld:
Voorzitter: Hans Lievaart,
Secretaris: Walter Sterkenburg,
Penningmeester: Wouter Steehouwer,
Algemeen bestuurslid, Ronald de Heer en Erwin van Halteren
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Plannen voor 2016 / 2017
Wouter legt een aantal ideeën voor die reeds met het zittende bestuur zijn
besproken. Gezien de gezonde financiële situatie is het plan om meerdere sprekers
uit te gaan nodigen. De eerste (Ron Baltus) staat al gepland tegen een gering tarief
op 3 november a.s. Eventueel kunnen we workshops gaan inplannen.
De planning voor 2016/2017 is reeds opgenomen in de agenda op de website.
Tevens ligt Wouter de keuze om naar Dorpshuis Tavenu te verhuizen nog kort toe.
Voornaamste redenen zijn de lagere kosten en meer mogelijkheden betreffende
ruimte en eventuele groei aantal leden.
Vanaf januari gaan we actief aan de slag met de projectgroepen. Wouter legt in het
kort uit wat hiervan precies de bedoeling is.
Walter laat de eerste opzet van de flyer van IT zien die in samenwerking met Wim
Bax is opgesteld. De foto’s die op deze flyer komen zullen van de eigen leden
komen. Walter pakt dit verder op. Met algehele instemming gaan er van deze flyer
ca. 1000 stuks gedrukt worden ter promotie van IT.
Rondvraag
Tijdens de rondvraag komen onderstaande zaken aan bod:
Wim Bax: profielfoto + tekst op de website is nog niet van iedereen compleet. Wim
stelt voor de tekst en foto van de oude website hiervoor te gebruiken. Tevens is het
mogelijk om een link naar een persoonlijke website, instagram en/of facebook te
maken.
Tevens de vraag van Wim hoe verder te gaan met foto’s voor Sterkenburg Yachting.
Wouter geeft aan dat het zittende bestuur hier inmiddels met een ander voorstel
richting Sterkenburg is gegaan. De vergoeding van € 50,00 is aan de lage kant
vergeleken met de inspanningen die ervoor nodig zijn. Ook de planning is meestal
nogal ad hoc waardoor het lastig inplannen is voor de leden. Nieuwe bestuur gaat
dit verder met Sterkenburg bespreken.
Erwin/Annemieke: in het portfolio van Annemiek staan foto’s die gemaakt zijn door
Erwin. Vraag aan de website beheerder om deze te verwijderen.
Ronald de Heer: communicatie via Facebook en website beter op elkaar afstemmen.
Tevens de opmerking om de agenda openbaar te maken zodat ook niet-leden inzicht
krijgen in de toekomstige activiteiten van de club.
Walter merkt op om ook een gedeelte in de agenda te maken waar leden mogelijk
interessante fototrips/uitjes kunnen aanmelden welke niet persé als clubactiviteit
aangemerkt hoeven te worden.
Ad merkt op om eventuele sprekers aan te kondigen via website/Facebook om ook
niet leden hiervoor te interesseren en eventueel tegen betaling toegang tot de
lezing te geven.

WS = Wouter Steehouwer
DH = Dirk in ’t Hout
HL = Hans Lievaart
RH = Ronald de Heer
EH = Erwin van Halteren
WaSt = Walter Sterkenburg.
DB = Dagelijks Bestuur

WaSt

RH

DB
RH

