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Verslag 
Algemene ledenvergadering 

 15 februari 2016 
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

 
 

 
AGENDA 

1) Opening 
2) Mededelingen ingekomen stukken 
3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2015 

a. Notulen alv 19 februari 2015 
(zie bijlage) 

b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2014 (zie bijlage) 
4) Financieel overzicht 

a. Jaarrekening 2015 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
c. Vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur 
d. Benoeming leden kascontrolecommissie 
e. Vaststellen begroting en contributie 2016 

5) Programma 2016 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, 
opmerkingen 

6) Toelichting Broodfonds 
7) Rondvraag 
8) Sluiting 

 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Dirk Huckriede opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2014 

De notulen en het verslag worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

4. Financieel overzicht  

Penningmeester Ria van Miltenburg licht de jaarrekening toe. Namens de 
kascontrolecommissie (KCC) verklaren Gerrit Burgers en Jan de Bree dat de commissie de 
jaarrekening heeft goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening unaniem goed en verleent het 
bestuur décharge. 
Gerrit Burgers is aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Marlies Oudijk stelt zich 
staande de vergadering kandidaat voor zijn opvolging en wordt unaniem door de alv 
aanvaard en benoemd. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2014 vast te stellen op € 
47,50 (ongewijzigd). De begroting voor 2016 wordt door de alv goedgekeurd. 

 

5.  Programma 2015  en leden aan het woord 

Dirk Huckriede geeft een toelichting op uitgangspunten en uitwerking van de nieuwe website. 
Aansluitend neemt hij het programma voor 2016 door. Voor twee data in het najaar is nog 
geen invulling. Leden worden uitgenodigd ideeën aan te dragen voor invulling van het 
programma.  
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6. Toelichting Broodfonds 

Marlies Oudijk geeft uitleg over de werking van een zogeheten Broodfonds (onderlinge 
voorziening bij arbeidsongeschiktheid). Een aantal aanwezigen geeft aan belangstelling te 
hebben. Het bestuur gaat per email inventariseren of er voldoende belangstelling is om een 
informatiebijeenkomst te beleggen met een vertegenwoordiger van de landelijke organisatie. 
Hiervoor is een minimum aantal van 20 deelnemers vereist. 

7. Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag 
 

8.   Sluiting 

Voorzitter Dirk Huckriede sluit de vergadering en bedankt Goudriaan Vastgoed voor de 
gastvrijheid bij PUNT49. 

 


