Verslag van de Algemene Ledenvergadering
“ANRBdeParel”, gehouden op vrijdag 13 oktober
2017 om 13.15 uur in het DVAN-gebouw.
Aanwezig van het bestuur : Nanny van Dijk (VZ), Alice Goedemondt-van de Pol (Vice-VZ),
Gerard van den Berg (secretaris), Henk Lubout (penningmeester), Wim van Heumen (2e
penningmeester).
Agendapunt 1 : De voorzitter heet iedereen welkom en leidt met een korte toespraak de
vergadering in.
Agendapunt 2 : Buiten 3 afmeldingen voor de vergadering zijn er geen ingekomen stukken.
Agendapunt 3 : Elly Ligthart informeert of er al duidelijkheid is over de financiën met de DVAN
(zie agendapunt 5 van de vorige ALV). Deze vraag wordt bij agendapunt 4 beantwoord.
Agendapunt 4 : Penningmeester antwoordt dat hij alle rekeningen van de DVAN heeft
ontvangen.
Hans Schiltmans merkt op dat er nog meer te beantwoorden vragen uit het vorige ALV-verslag
zijn. Voorzitter neemt buiten de vergadering contact met Hans op.
Bep van Schaik heeft de stukken voor deze ALV niet van de site kunnen halen. Haar computer
doet het niet goed meer.
De vergadering keurt het verslag van de ALV van 18.10.16 goed.
Agendapunt 5 : De penningmeester beantwoordt enkele vragen van Hans Schiltmans over de
plaats waar de schulden staan, over de hoogte van de schuld, over de inkomsten en over de
betaling van medewerkers van de bar.
Agendapunt 6 : De Kascommissie (Yvo Bouma en Bep Westendorp) heeft het financiële
jaarverslag akkoord bevonden. De Kascommissie verleent de Penningmeester decharge. Beide
Kascommissieleden stellen zich nog een jaar beschikbaar en Ali Wolves is reserve.
Agendapunt 7 : De penningmeester legt uit dat de vraagtekens in de begroting betrekking
hebben op het gezamenlijk materiaalgebruik. Han Prins had in plaats van vraagtekens liever
een PM gezien.
En vraagt verder wanneer duidelijk is of onze software in rekening wordt gebracht c.q. wordt
vergoed.
De Voorzitter stelt de vergadering voor de contributie te verhogen van 52 naar 55 euro voor
1x bridgen per week. En van 76 naar 80 euro voor 2x. De vergadering gaat akkoord.
Agendapunt 8 : De voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden Alice, Henk en Gerard
en biedt hen een presentje aan.
Wim blijft nog aan en wordt penningmeester.
Verder bedankt de voorzitter alle aanwezige leden, de bardames, de Wedstrijdleiders (incl. Elly
Ligthart) en medebestuursleden.
Agendapunt 9 : Mevr. Grootjohan vraagt om uitleg van de bridgesoftware als je eens afwezig
bent. Yvo Bouman licht e.e.a. toe.
Harry Koffijberg : Gaat het bestuur met 2 man verder, nu er 3 bestuursleden vertrekken ? En
kan dat reglementair wel ? De voorzitter antwoordt bevestigend, vraagt om een andere
oplossing en nodigt Harry uit plaats te nemen in het bestuur.
Agendapunt 10 : De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst, sluit de vergadering en
nodigt de aanwezigen om de rest van de middag te bridgen.
Gerard van den Berg, secretaris van ANRBdeParel,
Apeldoorn, 20.01.18

