
Verslag  Algemene  ledenvergadering d.d. 19 november 2012. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen van 30-11-2011: 

Pag. 1: enkele namen zijn foutief gespeld. 

 Aantal leden, zoals genoemd, moet zijn nieuwe leden. 

 UT-leden moet zijn UT Kring leden. 

Pag 2: financiële situatie is niet geheel duidelijk. Dit punt komt deze vergadering weer aan de 

orde. 

Pag 3: moet zijn begroting 2011-2012 

 

3. Mededelingen: geen 

 

4. Jaarverslag 2011-2012: 

De voorzitter geeft een toelichting.  

- Ledenaantal is licht gegroeid 

- Ledenadministratie wordt dit jaar opgepakt door secretaris 

- Beheer Boerderij Bosch, komt stabiliteit in. Betere afspraken met 

reserveringsbureau 

- Er zijn veel leuke activiteiten geweest. 1e helft van het jaar was de belangstelling 

minder waardoor enkele activiteiten niet door konden gaan. In de 2e helft  van 

het jaar is er meer subsidie gegeven en vonden activiteiten ook doorgang. 

Het jaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. 

Voorstel wordt gedaan om het aantal deelnemers per activiteit zichtbaar te 

maken. De voorzitter geeft aan dat dit veel extra werk geeft en dit niet 

zondermeer  toegezegd kan worden.   

 

5. Financieel verslag: 

De penningmeester  geeft een toelichting op het financiële verslag. Financiële situatie 

boerderij Bosch is nog hetzelfde. Boerderij Bosch is overgedragen aan de UT en de catering 

aan Sodexo. Het Facilitair Bedrijf is onze gesprekspartner.  De financiële kwestie is 

teruggelegd bij het CvB, maar heeft tot op dit moment nog geen resultaat opgeleverd.  Per 1-

3-2013 is de nieuwe campusmanager benoemd en dan zal de kwestie opnieuw worden 

besproken.   

 

6. Kascommissie:  

De kasregistratie is niet duidelijk. Er is een kasverschil geconstateerd met een negatief saldo. 

De commissie stelt voor om een kasboek bij te houden en dit periodiek te controleren. 

Verder wordt er geconstateerd dat er veel te grote bedragen in kas zijn.  Een echte controle 

was nu niet goed mogelijk. Aandachtspunten, zoals geconstateerd door de kascommissie, 

moeten door het bestuur worden opgepakt. Het bestuur moet z.s.m. met een voorstel 

komen. 



 

Voorstel van de aanwezige leden: 

De A.L.V. verleent décharge aan het bestuur op moment dat de oude en de nieuwe 

kascommissie met de penningmeester het verschil hebben uitgezocht. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor het grondige werk dat zij hebben verricht. 

 

Nieuw kascommissielid: Dirk de Groot,  Frans Houweling, Jan  Freerk Popma wordt 

reservelid.  Eddy van Steijn wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen dienst. 

 

7. Begroting 2012-2013: 

Na enige discussie wordt de begroting vastgesteld. 

 

8. De voorzitter bedankt Joke Meijer (secr.) voor haar inzet en overhandigt Joke een bloemetje 

en kadobon.  Hannie Rensink zal haar opvolgen. 

 

9.  W.v.t.t.k.: 

De voorzitter bedankt Karel de Jonge en Jan Kuper voor de raad en daad, Trudy Hondelink  

voor alle goede zorgen en inzet het afgelopen jaar en Ellen Diepeveen als ondersteuning bij 

de activiteiten. 

 

10. Rondvraag: 

Gewis:  brengt onder de aandacht dat een goed microfoon van belang is en biedt aan om uit 

te zoeken wat vervanging gaat kosten.  Op de vraag of er Wifi aanwezig is in de Boerderij 

wordt bevestigend geantwoord. 

Kring Singers:  beveelt het concert van a.s. zondag aan in de Waterstaatkerk in Hengelo. 

Kaartjes zijn bij Trudy verkrijgbaar. 

 

 


