1. Opening.
Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering, sluit deze onmiddellijk weer aangezien er geen
⅕ van de stemgerechtigde leden aanwezig was.
De vergadering wordt hierna weer geopend en is dan rechtsgeldig.
De voorzitter houdt hierna een voorwoord en vertelt kort wat er in het afgelopen jaar
gebeurd is. Hoog in dit voorwoord staat het pimp-je-clubhuis gebeuren.

2. Ingekomen stukken.
Afzegging: Rinus van Kessel.
Brief van Martin Frigge inz. AED en opschorting contributie bij ziekte
Wordt verder in de rondvraag behandeld.

3. Goedkeuring notulen van ALV dd 17.03.17

Na een opmerking van John van der Voorn inz foutieve weergave van uitgaven van het
clubhuis worden de notulen goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018.

Allereerst verontschuldigt Hans Disch zich voor de vertraging van de stukken.
Na een aantal kritische vragen van de leden, vnl van Sanne Thomas en Jos Keesom, inzake
het boeken van sommige facturen besluit de penningmeester binnenkort met een
accountant alles nog eens door te lopen, eventueel wijzigingen aan te brengen en daarna de
nieuwe versie naar de leden te sturen. Wordt vervolgd.
Maroeska van Gellekom mist nadere toelichting op diverse geboekte posten.

5. Kascontrole en decharge penningmeester.
De kascommissieleden, Robbert van der Eijk en Harrie Ham, vragen een korte onderbreking
aan om kort overleg te hebben met de penningmeester waarna de decharge aan de
penningmeester wordt verleend.
Nieuwe kascommissie: Robbert van der Eijk en Sanne Thomas.

Er wordt nog wel melding gemaakt dat er gezocht moet worden naar een nieuwe
penningmeester.

8. Aftredend en niet herkiesbaar.

Geert Gortzak treed af en wordt bedankt voor bewezen diensten.
Henk Pastor treed toe tot het bestuur.

9. Stibuni.

Rob Koeleman geeft uitleg over de voortgang van stibuni, heeft nog veel tijd nodig en komen
we op terug waar nodig.

10. rondvraag.

Er wordt nog gediscussieerd over het opschorten van contributie tijdens ziekte, bestuur ziet
dit niet zitten en gaat dit niet doorvoeren.

AED cursus gaat georganiseerd worden en men kan zich opgeven achter de bar er is plek
voor ongeveer 15 personen.

Privacy wet (AVG, Algemene verordening gegevensbescherming) wordt naar gekeken en
opgesteld en vervolgens geplaatst op de site.

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en er wordt een drankje gedronken.

