Algemene Leden Vergadering dd 09-06-2020

Personeelsvereniging

Aanwezig:
Lieuwe Kool (voorzitter)
Ronald Coenen (penningmeester)
Daan de Haan- Waaijer ( lid)
Annita van Hal-Brouwer (evenementen coördinator)
Mirjam Boers (gast)
Els Oosterheert (lid)

1. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
Geen opmerkingen op verslag vorige Algemene Ledenvergadering
2. Jaarverslag 2019
Een tweetal correcties m.b.t. het jaarverslag op blz. 7/punt 2 en op blz. 10/punt 7
3. Jaarrekening 2019
Ronald geeft een toelichting op de jaarrekening. Zoals ons streven was/is zijn we eind 2019 geëindigd
met een (klein) negatief resultaat, dat ten laste van de reserve is gekomen. Het eigen vermogen van
de vereniging is € 114.000.
4. Samenstelling van het bestuur
Alle zittende bestuursleden tekenen nog een jaar bij. De algemene leden vergadering is akkoord met
Brenda Hoff als nieuw bestuurslid, met als extra aandachtsgebied de Boelelaan. Welkom Brenda!
Brenda heeft aangegeven niet bij iedere vergadering aanwezig te kunnen zijn en zelf geen
activiteiten te kunnen trekken. Er wordt actief gezocht naar een 2e bestuurslid met als
aandachtsgebied de Boelelaan.
5. Goedkeuring kascommissie en decharge
De kascommissie werd dit jaar gevormd door N. Borst en F. Yucedag. Zij hebben de boekingen en
facturen alsmede de administratie nagekeken en de bevindingen van de kascommissie zijn positief.
De kascommissie dechargeert het bestuur.
Aanbeveling is wel om facturen van € 5000 of hoger door 2 bestuurders te doen accorderen. Dit
wordt opgepakt door Ronald en Lieuwe.
6. Benoeming kascommissie komende periode inclusief VUMC
De leden van de kascommissie hebben hun periode vol gemaakt en er moeten nieuwe leden worden
voor de kascommissie worden geworven. Ronald zal dit op zich nemen.
7. Commissie van beroep
Er zijn geen klachten of agendapunten bij de commissie van beroep binnen gekomen.

8. Jaarplan 2020
Door de Corona crisis zijn en kunnen dit jaar veel kleine en grote evenementen geen doorgang
vinden. We willen dan ook het jaarplan als concept beschouwen.
De alliantie met Amsterdam UMC de Boelelaan wordt met algemene stemmen aangenomen evenals
de statutenwijziging. Els neemt contact op met de notaris i.v.m. de herziene akte.
9. Begroting en vaststellen contributie
De begroting 2020 zien we derhalve ook als concept begroting. In 2020 blijft de contributie € 18 per
jaar.
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