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Verslag Algemene Ledenvergadering - 19 januari 2023 
20.00 uur Landhuis in het Park Oog in Al 

 

 
1. Opening & ingekomen stukken 

Voorstelronde 
Geen ingekomen stukken 
 
Nav opmerking Gijs Bannink bij vorige ALV over WTBR een status update vanuit voorzitter 
Vraag vanuit ALV over aansprakelijkheidsverzekering bestuur. 
Voorzitter legt uit dat veel vereisten vanuit deze wet al in het verleden zijn ingericht binnen het bestuur. 
Er loopt nu een project om volledig te voldoen  en geeft aan in 2023 met een  verdere toelichting te 
komen over de nieuwe eisen en hoe bestuur daar aan gaat voldoen.  
Suggestie vanuit ALV om uitleg over WTBR tzt ook te publiceren op website. 
 

2. Terugkijk afgelopen jaar 
- Extra informatie: Dashboard ledenverloop 

 
Vraag vanuit ALV over de reden van pieken in 2013 en 2021 en suggestie een proactiever 
communicatiebeleid te voeren voor ledenwerving. 
Voorzitter geeft aan dat het geen doel op zich is om veel leden te hebben maar het verloop in leden geeft 
wel een beeld van onze relevantie en toegevoegde waarde. 

 
3. Vooruitblik op 2023 (Lustrumjaar - 85 jaar) 

 
Voorzitter communiceert de geplande evenementen van aankomend jaar: 
 
Zon 2 apr Heel Oog in Al bakt            

Zat 8 apr  Paaseieren   

Don 27 apr  Koningsdag          

Don 4 mei  herdenking   

Zat 10 jun  volleybal  & wijkfeest        

Zat 2 sept  proeverij en muziek   

Zat 23 sept  jongerenfestival     

Zat 11 nov  Sint Maarten    

Zat 25 nov  Sinterklaas   
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Voorzitter legt uit hoe de activiteiten middels commissies met bestuursleden en vrijwilligers worden 
georganiseerd. Vanuit de ALV komt de vraag hoe aansprakelijkheid voor vrijwilligers geregeld is. 
Voorzitter geeft aan dat deze onder aansprakelijkheidsverzekering vallen. Suggestie vanuit ALV om hier 
duidelijk over te communiceren richting de leden.  
 
Spreekster dodenherdenking is besproken. Uit de ALV kwam naar voren dat niet iedereen het eens was 
met de keuze voor de spreekster. Bestuur geeft aan dat het heel goed is om deze feedback te krijgen. Er  
zijn (destijd) vooral positieve reacties gekomen. Deze input wordt meegenomen voor aankomend jaar.  
 

4. Financiële stukken  
Hugo Schurink licht stukken vanuit kascommissie toe  
Bestuur krijgt decharge over het afgelopen jaar 
Financiële stukken worden op de website gepubliceerd 

 
Vanuit bestuur voorstel om contributie per 2023 te verhogen naar EUR 21.- om de 
prijsverhogingen te compenseren. Er ontstaat een korte discussie over de noodzaak van de 
verhoging. 
ALV gaat akkoord met de voorgestelde verhoging met als toezegging vanuit bestuur om daarnaast 
ook proactief in te zetten op ledenwerving. 

 
5. W.v.t.t.k/rondvraag en sluiting 

 
 


