
Algemene Leden Vergadering dd 4 maart 2021 Personeelsvereniging  
 
Aanwezig:  
Lieuwe Kool (voorzitter)  
Ronald Coenen (penningmeester)  
Daan de Haan- Waaijer ( lid)  
Annita van Hal-Brouwer (evenementen coördinator)  
Mirjam Boers (evenementen coordinator)  
Els Oosterheert (lid)  
Brenda Hof (lid) 
Marie-Christine van der Meer (lid) 
 
Baas Lumeij ( lid Personeelsvereniging) 
 
1. Verslag Algemene Ledenvergadering 4 maart 2021  
 
Geen opmerkingen op verslag vorige Algemene Ledenvergadering 9 juni 2020 
 
2. Jaarverslag 2020 
Veel evenementen zijn niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen. In september vond het 
samengaan plaats: de VUmc collega’s zijn erbij gekomen. Er  waren een aantal grote festiviteiten 
gepland om het samengaan te vieren maar dit is helaas niet doorgegaan i.v.m. corona. We hebben 
de begroting dan ook niet gevolgd zoals eerder bedacht. 
 
3. Jaarrekening 2019  
Ronald geeft een toelichting op de jaarrekening. Meer collega’s erbij levert meer inkomsten op uit 
lidmaatschapsgelden. Daling in bijdrage evenementen. Uitgaven zijn beperkt gebleven. 
Het Exploitatieresultaat is 83.289,- euro 
 
4. Samenstelling van het bestuur  
Alle zittende bestuursleden tekenen nog een jaar bij. De algemene leden vergadering is akkoord met 
Marie Christine van der Meer als nieuw bestuurslid, met als extra aandachtsgebied de Boelelaan. 
Welkom Marie Christine!  
 
5. Goedkeuring kascommissie en decharge 
De kascommissie heeft  de boekingen en facturen alsmede de administratie nagekeken en de 
bevindingen van de kascommissie zijn positief. De kascommissie dechargeert het bestuur.  
 
6. Commissie van beroep 
Er zijn geen klachten of agendapunten bij de commissie van beroep binnen gekomen 
 
8. Jaarplan 2021  

Door de Corona crisis zijn en kunnen dit jaar veel kleine en grote evenementen geen doorgang 
vinden. Fysieke activiteiten zijn verschoven naar laagdrempelige of digitale activiteiten 
 
9. Begroting en vaststellen contributie 

Stijging workshops en events. Extra budget voor promotiekosten. Meer uitgeven dan opgenomen 

i.v.m. overschot 2020. In 2020 blijft de contributie € 18 per jaar.  

10. Rondvraag 
Geen  



 
Voorzitter                                                                                                                         Notulist 
 
Dhr. L.L.Kool                                                                                                                    Mevr. E. E. Oosterheert 
 

 
 
 


