Algemene ledenvergadering woensdag 18 juni 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2014
Vervolg op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 19-02-2014
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Datum: 14 maart 2014
Locatie: Vergaderzaal 3, Vrijhof te Enschede
Aanvang: 12.30 uur
Aanwezig: Jelle Kuiper (voorzitter), Kuno Sickman, Anne Hofman, Maarten Assendorp, Lisa
Grunwald (notulist), Tineke de Vries (schaduwnotulist), Emilie Klaver, Verónique Wendt, Frank
Halfwerk, Merlinde Al, Maurice Krielaart, George Onderdijk.
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Er zijn 12 aanwezigen, waarvan 12 stemgerechtigden. Er zijn 6 machtigingen voor alle
agendapunten. Dit maakt een totaal van 18 stemmen.
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1)

Opening
Jelle heet alle aanwezigen welkom en hervat de ALV van 19 februari om 12:36 uur.

2)
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Mededelingen
George: Ik moet mijn telefoon aan laten, omdat ik gebeld kan worden door het
voorlichtingsteam. Als ik door hen gebeld wordt, moet ik de ALV verlaten.
Merlinde: Ik moet uiterlijk om 13.30 uur weg.
Jelle: We zullen proberen het kort te houden.
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Afmeldingen:
Annelies Dekker, Jan Jaap Kempenaar en Claire Cox melden zich af voor de ALV van 14-032014.
Machtigingen
Thomas van den Berg machtigt Tineke de Vries
Jan Jaap Kempenaar machtigt Maurice Krielaart
Keith Davelaar machtigt Emilie Klaver
Randy Klaassen machtigt George Onderdijk
Christiaan Endert machtigt Frank Halfwerk
Jelle Jan Bankert machtigt Véronique Wendt
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Vaststellen van de agenda
Verónique: Kan je even een overzicht geven hoe de agenda van de vergadering eruit ziet?
Jelle: Ja, de agenda van de vergadering is als volgt:
Opening
Mededelingen
Vaststellen van de agenda
Ingekomen post
(Ter goedkeuring) Financieel halfjaarverslag
(Ter besluit) Decharge van Kuno Sickmann en charge van Lisa Grunwald als secretaris
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

De agenda is vastgesteld.
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4)

Ingekomen post
Brief van de KasCo. Deze zal behandeld worden bij agendapunt 5 ‘Financieel halfjaarverslag’.

5)

(Ter goedkeuring) Financieel halfjaarverslag
(Zie bijlage III boekje ALV 19 februari 2014)
De brief van de KasCo wordt voorgelezen door Anne. Samenvatting: Afgelopen half jaar heeft de
KasCo twee maal de getrouwheid en de haalbaarheid van de financiën gecontroleerd. De KasCo
is tevreden over het functioneren van de penningmeester. Er zijn enkele opmerkingen gemaakt,
maar deze zijn allemaal goed verwerkt door de penningmeester. Het financieel halfjaarverslag
geeft een goed beeld hoe de vereniging ervoor staat.
Anne: Het financieel halfjaarverslag gaat over de financiën tot 31 januari 2014. Ik wil het verslag
graag per pagina doornemen.
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Pagina 38
Frank: Post 400.4 Bestuurskleding: Er staat een verwacht eindresultaat van €120,00. Betekent
dit dat Lisa geen bestuurskleding krijgt?
Anne: Het verslag is tot en met 31 januari 2014, wij wisten toen nog niet dat we een nieuwe
secretaris zouden krijgen. Om dit getal nu aan te passen, zal dus een heel scheef beeld geven
hoe de vereniging ervoor staat.
12.40 uur Heleen (bestuur van Apollo) komt de vergadering binnen.

25

30

35

40

45

50

Frank: Post 421 Bata Commissie kosten: Er staat nu dat er €77,50 is uitgegeven. Betekent dit dat
we mee gaan doen aan de Batavierenrace?
Anne: Ja, we gaan meedoen aan de Batavierenrace. Vanuit 4 happy feet zijn er niet veel lopers.
We hebben nu een gecombineerd team met Nijmegen en Maastricht.
George: Post 424 Lustrum Commissie kosten: Er staat een verwacht eindresultaat dat €200,00
minder is dan begroot. Klopt dit?
Anne: De commissie heeft laten vallen dat ze de €1900,00 niet op zouden krijgen, vandaar dat ik
het aangepast heb. Aangezien we minder inkomsten hebben dan verwacht, zou het ook goed
uitkomen.
Frank: Met inzicht van de commissie kan ik zeggen dat de €1900,00 eerder krap dan overvloedig
is met de nieuwe inzichten die we hebben.
Emilie: Aangezien ik het niet zie gebeuren dat Spothlight commissie al hun geld opmaakt,
kunnen de verminderde inkomsten met post 430 wel weer opgevangen worden.
Frank: Post 981 Resultaat vorig boekjaar: Is deze post echt nul?
Anne: Ja, van de winst van vorig boekjaar is een reservering gemaakt voor het lustrum. Vandaar
dat het precies nul is.
Frank: Er zou vanuit het vorige boekjaar toch nog inkomsten komen voor het pachten?
Anne: Ja, dit klopt. Wij hebben een factuur ontvangen die overeen komt met het verwachtte
bedrag. Het moet alleen nog uitbetaald worden.
Heleen: De betaling van Sodexo naar Apollo duurt erg lang. Zodra zij het geld overgemaakt
hebben, krijgen jullie het geld.
George: Post 482 Lustrum voorziening kosten: Moeten wij geen geld sparen dit jaar voor het
volgende lustrum?
Anne: Er wordt vier jaar lang €250,00 gespaard voor het lustrum. Het 5e jaar, het lustrumjaar,
kan er dan €1000,00 opgemaakt worden. Er hoeft nu dus niets in.
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Maurice: Wat je in het lustrumjaar uit wilt geven aan het lustrum, kan je gewoon uitgeven aan
het lustrum. Het is vreemd dan alweer te starten met sparen voor je volgende lustrum.
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Pagina 39
Frank: Post 400.00 Bestuurskosten algemeen: Hieronder staan cadeautjes voor actieve leden.
Hiervoor hebben we toch het Actieve Leden Uitje?
Anne: Wij willen ook graag een bedankje geven aan de actieve leden, zie het als een blijk van
fatsoen.
Frank: Post 400.5 Nieuwe Leden Activiteit: Waarom staan de kosten van het Introfeest onder
deze post?
Anne: Dit was een foutje. Ze staan inmiddels op post 410.0 Activiteiten Commissie kosten.
Pagina 41
Maurice: Welk boekjaar zijn jullie, 19?
Anne: Ja, dat klopt.
Maurice: Moet er dan bij post 060 Resultaat boekjaar 18 niet Resultaat boekjaar 19 staan?
Anne: Dit moet inderdaad 19 zijn. Ik zal het aanpassen.
Pagina 42
Frank: Post 800.1 en 800.2 Stijldans contributie jaar- en halfjaarleden: Deze namen moeten ook
veranderd worden naar Contributie jaar- en halfjaarleden. Goed dat het in de resultaatrekening
nu goed staat.
Anne: Dit zal ik ook aanpassen inderdaad.
Pagina 43
Frank: Wil je aan de balans ook nog even een datum toevoegen?
Anne: Ja, dit zal ik doen.
Pagina 46
Frank: regel 25 en 26: wat bedoel je met dat de facturen al wel verwerkt zijn, maar nog niet
ingeboekt mogen worden?
Anne: Dit is puur boekhoudkundig. Een factuur die voldaan is mag pas van de rekening
afgeboekt worden als de afschriften binnen zijn. De facturen zijn dus al betaald, maar doordat
de afschriften nog niet binnen waren, kon het boekhoudkundig nog niet verwerkt worden.
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Algemeen
Anne: Zijn er in het algemeen nog vragen?
Emilie: Pagina 38 post 486.0 Verenigingskleding: Er staat dat er nog €200,00 verwacht wordt uit
te geven. Wordt dit een bestuursinitiatief of neemt de lustrum dit op zich?
Anne: Waarschijnlijk zal dit een bestuursinitiatief zijn.
Frank: Misschien moeten we even kijken of we nog iets moeten aanpassen? Er staat nu een
verlies van €732,00. Hier komt nog €200,00 van de lustrumcommissie bovenop. Moeten we
misschien ergens gaan schaven, want ruim €900,00 verlies is wel een heel groot bedrag.
Emilie: Het afdansen is toch begroot inclusief een gratis drankje?
Frank: Ja.
Emilie: Dan kunnen we tegen die tijd altijd nog besluiten dit niet te doen, dan hebben we alweer
€200,00 ‘winst’.
Maurice: Met de ALV van mei hebben we hier natuurlijk wel een goed beeld van.
Frank: Dat is een goed idee.
Verónique: Op bladzijde 42 staat een aantal actieve leden. Dit zijn er wel heel veel. Klopt dit?
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Anne: Hiermee bedoel ik het aantal dansende leden. Ik zal dit wijzigen in dansende leden in
plaats van actieve leden.
Jelle: Zijn er verder nog vragen? Anders wil ik graag het Financieel halfjaarverslag goedkeuren.
5
Er zijn geen opmerkingen of bezwaren over het financieel halfjaarverslag.
Het financieel halfjaarverslag is goedgekeurd met de voorgestelde wijzigingen.
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6)

(Ter besluit) Decharge van Kuno Sickmann en charge van Lisa Grunwald als secretaris
Jelle: zijn er nog vragen over de decharge van Kuno?
Frank: Zijn alle lopende secretariszaken nu afgehandeld?
Kuno: Ik moet nog een aantal dingen updaten, voor de rest is het afgehandeld.
Merlinde: Kan alles goed doorgegeven worden aan Lisa?
Emilie: Momenteel is de SU lijst met de nieuwe halfjaar leden nog niet up-to-date, de mail is nu
in handen van Jelle en dat zal gelijk volgende week overgegeven worden. Verder met Kuno de
notulen van de ALV van 19 februari nog uitwerken.
Frank: Is het dan slim om Kuno te dechargeren onder de voorwaarde dat hij de lopende zaken
afrond?
Jelle: Ja, dat is inderdaad slim om te doen.
Jelle: Zijn er nog vragen voor Lisa?
Frank: Kan je je even voorstellen?
Lisa: Ik ben Lisa, ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Communicatie wetenschappen, zit nu in het
tweede jaar. Ik dans sinds dit jaar bij 4 happy feet, ik dan op het eerste niveau van salsa. Zijn er
verder nog vragen?
George: Heb je ervaring in commissiewerk?
Lisa: Nee.
Frank: Weet je of je nu een half jaar bestuur gaat doen of misschien ander half jaar?
Lisa: Nee, dat weet ik nog niet. Ik sluit niets uit.
Jelle: Als er verder geen vragen meer zijn kunnen we doorgaan met de stemming.
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George: Randy heeft mij ten tijde van de ALV op 19-02-2014 gemachtigd voor alle
agendapunten, maar momenteel is hij even geen lid meer, omdat het contract voor het lesgeven
nog niet rond is. Geldt zijn stem nu wel of niet?
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Er volgt een overleg. Het Huishoudelijk reglement en de Statuten worden geraadpleegd, een
dergelijke situatie wordt niet genoemd. Reden voor wel geldig: ten tijde van de vorige ALV heeft
hij George gemachtigd, deze vergadering is geschorst. De agendapunten behoren dus nog tot die
ALV. Reden voor niet geldig: De decharge van Kuno en de charge van Lisa zijn nieuwe
agendapunten en waren toen nog niet bekend.
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Jelle: Aangezien Randy George gemachtigd heeft voor alle agendapunten en hij nog lid was ten
tijde van de ALV op 19 februari, zal de machtiging geldig zijn. Gedurende die ALV is bekend
gemaakt dat Kuno zou stoppen met besturen, dus is het niet een geheel nieuw agendapunt.
George: Is dit iets om nog toe te voegen aan het HR?
Emilie: Dit is dan iets voor de volgende vergadering.
Oprichting telcommissie: Frank en George en zullen de telcommissie zijn. We gaan over tot de
stemming.
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Jelle schorst de vergadering om 13.06 uur.
De vergadering wordt hervat om 13.11 uur.
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De telcommissie geeft de uitslag voor de dechargering van Kuno Sickmann
Voor: 17
Tegen: 0
Onthouding: 1
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De telcommissie geeft de uitslag voor de chargering van Lisa Grunwald als secretaris
Voor: 18
Tegen: 0
Onthouding: 0
Besluit: Kuno Sickmann is gedechargeerd van de functie Secretaris vanaf 14 maart 2014 onder de
voorwaarde dat hij de lopende zaken afrond. Lisa Grunwald is gechargeerd in de functie van
Secretaris per ingang van 14 maart 2014.
7)

W.v.t.t.k.

8)
-

Rondvraag
Heleen: Op 6 mei is het Open Podium van Apollo. Als jullie daar nog aan mee willen doen, mail
dan zo snel mogelijk naar Apollo.
George: Ik moest nog even doorgeven van Pim van het Theatercafé of jullie met hem willen
overleggen over het bekertjes beleid voor het drinken van water.
Jelle: Bedankt, dit zullen we gaan doen.
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9)

Sluiting
Jelle bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 13:17 uur.
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