
Algemene Ledenvergadering 14 mei 2019 
 

 

Aanwezig: Peter van Soestbergen, Wilma Bemer-Slob, Wim v.d. Burg, Cor v.d. Burg, Ferrie v.d. 

Heuvel, Natascha Lay, Ralph van Wetten, Harry de Jong, Ali Orman, Linda Kuiper, Tjitra Bhansing, 

Rene Teune, Jules Mulder, Josette van Os, Marcel van Leeuwen Peter van der Hoeven, Henk 

Scholte Albers, Iesje Gallas, Frank Plokker en Dave Warmerdam 

 

Afwezig met bericht: Vladlena Kuchma  en Jan Mirck  

 

 

1. Opening  

 

Om 15.30 uur opent de voorzitter Peter van der Hoeven de algemene ledenvergadering. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda.  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

 

Peter van der Hoeven heeft een mededeling dat Vladlena Kuchma, Johan Goverde  en Jan Mirck  

tijdens de ALV niet aanwezig zullen zijn.  

 

Het verslag van de kascommissie is ontvangen er zijn voor de vergadering verder geen 

relevante stukken binnengekomen.  

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 29 mei 2018  

 

Er is een opmerking met betrekking tot punt 8 van het verslag de aldaar genoemde datum 

betreffende de benoeming van de kascommissie moet 2018 zijn. Dit wordt aangepast in het 

verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

5. Lancering vernieuwde website van de AFC 

 

Cor van de Burg (webmaster) laat de vernieuwde website zien en geeft een korte uitleg over 

de functionaliteiten. De vernieuwde website wordt instemmend ontvangen. Peter van der 

Hoeven bedankt Cor van de Burg en merkt op dat enkele medewerkers van EDP indien 

noodzakelijk ondersteuning aan de website zullen bieden.  

 

6. Jaarverslag en activiteiten 2018 

 

Peter van der Hoeven doet het woord. 2018 was een mooi jaar voor de personeelsvereniging. 

Er werden veel activiteiten georganiseerd waardoor er veel nieuwe leden zijn geworven. 

Ondanks de uitstroom van SWITCH zijn wij op ruim 800 binnenleden gebleven en hebben we 

de bijdrage van € 0,50 per maand kunnen handhaven. Prima resultaat dus.  

 

Met betrekking tot de activiteiten 2018 doet Iesje Gallas het woord. De georganiseerde 

activiteiten waren wederom een groot succes. In 2018 zijn weer veel verschillende succesvolle 

activiteiten georganiseerd. Bij sommige activiteiten zijn meer aanmeldingen geweest dan er 

deelnemers konden meedoen. In voorkomende gevallen werd de activiteit nogmaals 

aangeboden. Dit laat zien dat de activiteiten die we organiseren gewaardeerd worden.  

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van 2018 staat in het jaarverslag. Voorts 

wordt opgemerkt dat er gelukkig geen ongelukken of andere vervelende zaken aan de orde 

zijn geweest dit jaar. 

 

Het bestuur hoopt ook voor 2019 nieuwe leuke activiteiten succesvol te kunnen organiseren. 

Ideeën van leden blijven uiteraard altijd welkom.  



 

Het bestuur dankt een ieder die heeft meegewerkt om het afgelopen jaar tot een succes te 

maken. Uiteraard danken wij alle leden voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen 

jaar. 

 

7. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 

 

Henk Scholte Albers (penningmeester) is aan het woord. Het gaat financieel nog steeds heel 

goed met de AFC. Het resultaat is weliswaar dit jaar € 2.166 negatief maar dit komt doordat de 

borrels in 2018 allemaal buiten de deur zijn gehouden waardoor er geen omzet op de bar is 

gedraaid. Het resultaat is in overeenstemming met de doelstelling die het bestuur in het 

verleden heeft genomen om het vermogen van de personeelsvereniging terug te brengen. 

Tevens wordt opgemerkt dat de jaarlijkse bijdrage van € 10 per binnenlid dit jaar wederom 

uitgekeerd wordt en ook voor de aankomende jaren vaststaat. Dit biedt ons financiële 

zekerheid voor de komende jaren.  

 

Henk merkt op dat op 27 juni wij groots het 65-jarig bestaan van onze personeelsvereniging 

willen vieren. Om voor deze gelegenheid een leuke viering te organiseren, moeten wij dit jaar 

een fors bedrag opzij zetten. De begroting van het resultaat voor het jaar 2019 komt derhalve 

uit op € 15.100 negatief.  

 

De jaarrekening wordt goedgekeurd. De vergadering gaat akkoord met de begroting met dank 

aan de penningmeester. 

 

8. Verslag kascommissie 

 

Peter geeft het woord aan Wilma Bemer-Slob om het verslag van de Kascommissie te 

behandelen. Het verslag is door Wilma Bemer-Slob en Harry de Jong geschreven. De stukken 

hebben zij nauwkeurig beoordeeld. Allereerst merkt Harry op dat de administratie van de AFC 

logisch en duidelijk is en dat hij en Wilma tevreden zijn over de gevoerde administratie. 

De functiescheiding van Iesje en Henk is prima. Alle opgekomen vragen zijn snel en adequaat 

door Iesje en/of Henk beantwoord. Alle transacties zijn goed te volgen. Er zijn geen 

onregelmatigheden geconstateerd.  

 

De commissie complimenteert de penningsmeester met de getoonde zorgvuldigheid en 

adviseert de Algemene Ledenvergadering dan ook om het Bestuur decharge te verlenen voor 

het jaar 2018. 

 

Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun inspanningen. 

 

9. Benoeming kascommissie 

 

Wilma Bemer-Slob is aftredend. Ali Orman stelt zich beschikbaar voor de kascommissie 

waarvoor onze dank. 

 

Harry de Jong en Ali Orman zullen, met goedkeuring van alle aanwezige leden, de 

kascommissie voor het jaar 2019 vormen. 

 

10. Aftreden bestuursleden, (her)benoeming bestuursleden 

 

Peter van der Hoeven doet het woord.  

Henk Scholte Albers en Peter van der Hoeven treden statutair af. Beide leden zijn herkiesbaar 

en worden, met unanieme instemming van alle aanwezige leden, herbenoemd voor de 

komende 2 jaar. Er zijn geen andere kandidaten door de leden voorgesteld. 

  

 

 

 



 

11. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen. Peter bedankt iedereen voor aanwezigheid en voor de actieve houding van 

de leden. Zonder leden kan de personeelsvereniging immers niet bestaan. Verder nodigt Peter 

alle aanwezigen uit voor een borrel bij café De Pan.  

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 16:10 uur de vergadering. 

 

 

 

15 mei 2019, Den Haag 

 

i.o. Dave Warmerdam 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


