
UT-Kring 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van november 2021. 

Aanwezig:   

8 leden en het  UTK bestuur via Teams 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Verslag van de ALV 2020: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Mededelingen:  

Er is een afmelding binnen gekomen van Veronique Ligtenberg. 

I.v.m. Covid 19 waren er geen  activiteiten mogelijk.   De UT Kring heeft een full colour 

special uitgegeven om de saamhorigheid te benadrukken. Ook was er voor elk lid een 

powerbank. 

Jaarverslag: 

Het jaarverslag was te lezen op de website. 

Financieel verslag: 

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het verslag in te zien. Anita geeft  tijdens 

de vergadering een heldere toelichting. 

Kascommissie: 

De kascommissie  heeft de stukken bekeken en goedgekeurd en dechargeert de 

penningmeester. 

Nieuwe kascommissie: 

Hans uit het Broek, Veronique Ligtenberg, reservelid Frank Snels. 

Begroting: 

Anita geeft een toelichting op de begroting. Inrichting van Boerderij Bosch zal in 

samenwerking gaan met CFM en Appèl. Suggesties van de aanwezigen: een welkomstborrel 

in het voorjaar/zomer (gratis) en een feestelijke opening van Boerderij Bosch. Het bedrag 

voor werving en PR ophogen. De vergadering stemt er mee in. 

De begroting wordt goedgekeurd. 



Aftreding:  Anita van Dijk en Dirk de Groot treden beide af. Ze worden beide herbenoemd. 

Rondvraag: 

Als er straks weer activiteiten kunnen worden georganiseerd, wordt de suggestie 

aangegeven om een opstartborrel te organiseren en om dit daarna te continueren door b.v. 

eens per maand een inloopborrel te organiseren.  Het bestuur neemt deze suggestie mee en 

gaat kijken hoe en wanneer we dat het beste kunnen organiseren. 

Powerbanks: alleen uitgereikt aan personeelsleden. 

Activiteiten: meer geld uitgeven aan activiteiten. 

Boerderij Bosch: meer clubhuis-idee van maken door borrels te organiseren voor de UT- 

Kring leden. 

GEWIS: aantal bezoekers bij de lezingen loopt erg terug mede doordat er geen gebruik kan 

worden gemaakt van Boerderij Bosch en er buiten de UT ruimte is gezocht. 

Marjo Bos bedankt iedereen voor de inspanningen. 

Oproep aanvulling bestuur: de huidige bezetting is te krap, We willen graag nieuwe mensen 

erbij.  Hans uit het Broek en Rob Klapwijk geven aan wel iets te willen betekenen voor de UT-

Kring. 


