
 

 

     
     Almelo, 13-02-2018 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering dd. 02-03-2017.  
Locatie: Kulturhüs te Borne, aanvang 20.00 uur. 
Aantal leden aanwezig: 32 
 

1. Opening: De vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter Wim 
Jurgens 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen mededelingen en ingekomen 
stukken 

3. Verslag ALV 03-03-2016: Er zijn geen op- en aanmerkingen, verslag wordt 
goedgekeurd. 

4. Bestuurlijk verslag 2016: Er zijn geen op- en aanmerkingen, verslag wordt 
goedgekeurd. 

5. Financieel verslag: Er zijn geen vragen  over het financieel verslag. Gerard Janssen 
vraagt het bestuur om bij de eventuele aanschaf van een beamer bij het Kulturhüs te 
informeren of het mogelijk/gewenst is om deze gezamenlijk aan te schaffen. Dit 
scheelt in de aanschafkosten. 
Namens de kascommissie leest Hendo Prins het verslag voor: Inkomsten en uitgaven 
zijn goed gedocumenteerd, de boekhouding is op zorgvuldige wijze uitgevoerd en de 
in het financieel verslag weergegeven saldi zijn in overeenstemming. Hij stelt 
derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid van 
het verenigingsjaar 2016. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester 
Sander Heuvelmans. 

6. Verkiezing kascontrolecommissie: Aftredend: Hendo Prins. De kascontrolecommissie 
zal in 2018 bestaan uit Hans Extercatte en Hans Salomons. Rob Visser is reserve. 

7. Begroting 2017; Sander geeft toelichting op de begroting van 2017, er worden wat 
vragen gesteld over kosten SSL hosting (beveiliging website en gewenst), extra 
inkomsten van € 400 en over de bankkosten (€130). Sander geeft nadere informatie 
over deze punten: de SSL hosting kosten zullen worden meegenomen, de extra 
inkomsten van € 400 hebben betrekking op de extra inkomsten van het geven van de 
basiscursus Fotografie (netto kosten). De bankkosten zijn zo hoog omdat ervoor is 
gekozen een zakelijke rekening te openen i.p.v. een particuliere rekening (juridisch). 
De begroting wordt vastgesteld. 

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en verkiesbaar: Hans Wilderink, echter maar voor een 
periode van 2 jaar. Hans Wilderink wordt per acclamatie herkozen. 

9. Wat er verder ter tafel komt: Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen. 



 

 

10. Rondvraag: Opmerking Arjan Bijker: SSL hosting is erg gewenst  en verhoogt  de 
betrouwbaarheid van de website. Hendo Prins heeft vragen over de opstelling van de 
expositie in het Kulturhüs. Wim Jurgens geeft een uiteenzetting over de expositie en 
wedstrijd. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de twee categorieën ( traditioneel 
en alternatief) apart te beoordelen en overeenkomstig aparte prijzen toe te kennen. 
Vanuit de vergadering komen diverse bezwaren omtrent deze zienswijze en daarop 
wordt besloten (bij stemming) dit te herzien en slechts voor beide categorieën een 
prijs toe te kennen. 

11. Sluiting: de vergadering wordt om 20.50 uur gesloten. 


