Notulen Algemene Ledenvergadering 21 november 2011
Aanwezig: Josée Wesseler, Rolf Engmann, Cor Roudink, Karel de Jonge, Jolinde
Gosseling, Joke Meijer, Frank Snels, Dinand Haverslag, Jan Kuper, Cees van Hoogmoed,
Hans Hein, Rob Beltman, Trudie Hondelink, Henny Bevers, Jan Freerk Popma, Willemien
Wallinga
Met kennisgeving afwezig: Eddy van Steijn, Jan Weers, Piet IJgosse
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen 30 november 2010
Geen opmerkingen.
3. Medelingen
Er zijn een aantal stukken binnengekomen
 Verslag kascommissie
 Verslag van 2 subverenigingen.
4. Jaarverslag 2010-211
 Het de laatste 20 jaar niet voorgekomen dat we zoveel nieuw leden mochten
verwelkomen. We zitten nu op 106.
 De open dag op 1 november was een groot succes. Er was een goede samenwerking
met de subverenigingen.
 Het beheer van Boerderij Bosch kunnen we nog niet afronden. We zijn druk in gesprek
met het FB en Sodexo. We hebben de financiële huishouding tot november 2010 op orde
kunnen brengen. Voor het onderhoud is iemand aangewezen. Het CvB heeft de
toezegging gedaan voor het gemis aan inkomsten van ongeveer €10.000,-. We zijn
zorgvuldig aan het kijken naar vaste dagdelen maar er moet ook enige flexibiliteit in
zitten. Sodexo gebruikt Planon voor afspraken. We zijn nog in discussie om dit ook te
kunnen gebruiken.
 Er zijn veel activiteiten georganiseerd en men heeft veel positieve reacties gehad. De
evenementen cie. bestaat uit Trudie Jolinde en Josée. Er zijn ook andere mensen die
geholpen hebben.
 Het bestuur vergadert op de 1e en 3e woensdag van de maand. Ze willen ook de banden
met de subverenigingen aanhalen door iemand van de subvereniging uit te nodigen voor
de bestuursvergadering. Dit kan erg nuttig zijn.
 Opmerking: er wordt gesproken over leden van de UT waaronder Gewissers maar
Gewissers zijn ook UT leden.
5. Nieuwe subverenigingen
 Er zijn een aantal verenigingen in oprichting. Voordat we formeel toezeggen vindt er
eerst een controle plaats. Er zijn juridisch kanttekeningen over de rechtsbijstand. Het
bestuur heeft een bepaalde verdeling op de begroting staan. Zij zijn van mening dat er
niet zo een ander bedrag aan een subvereniging kunt toekennen. Het ook niet
automatisch hetzelfde bedrag wat toegekend wordt. Het kan 20% afwijken. We willen het
bedrag van de subverenigingen in totaal ophogen. Bestaande subverenigingen krijgen
hetzelfde en voor nieuwe (Tai Chi en Golf met een bereik van 100 mensen) bestaat de
mogelijkheid om geld te krijgen in overleg. Jolinde vraagt hoe zit het met subsidie als er



al 100 leden zijn? Het is niet de bedoeling dat de andere subverenigingen er op achteruit
gaan.
Jolinde merkt op dat het faciliteren van het sportcentrum voor de golfvereniging voor 1
jaar was. S.v.p. navragen.

6. Financieel verslag 2010-2011
Dinand Haverslag licht de begroting toe.
 De begroting is vooruitstrevend neergezet.
 Het organiseren van evenementen is hoog ingezet maar niet gehaald.
 De beheerskosten zijn lager uitgevallen dan begroot.
 Het bestuur heeft weinig uitgegeven.
 Publiciteit: Weg na het Werk heeft veel geld gekost. We gaan door want ze hebben
beterschap beloofd en zich ook al van de goede kant laten zien.
 Het jaarlijkse kersttoernooi is niet begroot.
 Sportdag UT is niet begroot. UT kring had de intentie om een sportdag te organiseren en
het CvB te vragen om subsidie. Er is nog geen formele bevestiging.
 De begroting voor de subverenigingen is minder geworden. Dit is echter optisch omdat
het geld dat we binnen krijgen meteen door gaat naar Gewis. Er is €5000,- per jaar
verdeeld over de subverenigingen. We hebben nu voor het eerst op basis van het aantal
leden de subsidie toegekend. Bij een lustrum dragen we als UT kring ook iets bij met een
maximum van €500,-. Er wordt nu €3000,- gereserveerd omdat er verschillenden lustra
zijn.
Op de vraag van Trudie Hondelink of de contributie nog wordt verhoogd, antwoordt de
voorzitter dat dat nog bekeken zal worden.
7. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
Eddy van Steijn en Henny Bevers hebben de kas gecontroleerd. De boekingen en de
opgestelde jaarrekening zijn oké bevonden. Kasstukken moet duidelijker aangeven wat de
inkomsten en uitgaven zijn. De facturen moeten geparafeerd worden voordat ze betaald
worden. De vergadering verleent, op voorstel van de kascommissie, decharge aan de
penningmeester met een kritische aanbeveling. Het bestuur gaat hier iets mee doen. Er
wordt geen decharge verleend voor de jaarrekening. Waarom wordt de jaarrekening niet
goedgekeurd buiten de

€10.000,- om? De druk van het bestuur voor de subsidie is er wel. De kascommissie gaat
akkoord als er een aantekening in de notulen komt dat de €10.000,- nog niet zeker is. Bij
deze dus.
Voorstel nieuwe kascommissie: de standaardreserve stroomt door. Henny Bevers stapt eruit.
Eddy van Steijn en Frans Houweling vormen de nieuwe commissie met Karel de Jonge als
reserve lid.
8. Begroting 2010-2011
Zie punt 6
9. Bestuurswisseling
Als bestuur is er een roulatieschema opgesteld. We proberen de continuïteit op peil te
houden. Dinand Haverslag is herkiesbaar en wordt in de vergadering opnieuw aangesteld.
Hij zal volgend jaar de financiën weer op zich nemen. Jolinde is niet herkiesbaar. Ze stopt
om privé-redenen en heeft te weinig tijd. Indien nodig wil ze wel blijven helpen.
Er is een voorstel voor een nieuw bestuurslid namelijk een secretaris in de persoon van Joke
Meijer. De ledenvergadering gaat akkoord. Karel, Jan en Trudie hebben geen
bestuursfunctie maar leveren wel hun bijdrage. Dank hiervoor.
10+11 W.v.t.t.k. en rondvraag
 Verzoek Aver: bestaat de mogelijkheid om de ruimte boven BB van buiten binnen te
komen? Ja. Maar dan zou de zij-ingang opengesteld moeten worden. Men is bezig met
beveiliging en bij FB is een discussie over het sleutel beleid. Het loopt via Trudie tot er
een oplossing is.
 Willemien: is er binnen de UT-kring een overzicht van BHVers? Dit zou handig zijn want
dan kan men onderling van elkaars BHV’ers gebruik maken. Frank vindt dit een goede
suggestie en we zullen dit in de bestuursvergadering meenemen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

