Verslag
Algemene ledenvergadering
16 februari 2017
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater

AGENDA
1) Opening
2) Mededelingen ingekomen stukken
3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2016
a. Notulen alv 15 februari 2016
(zie bijlage)
b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2016 (zie bijlage)
4) Financieel overzicht
a. Jaarrekening 2016
b. Verslag van de kascontrolecommissie
c. Vaststellen jaarrekening en verlenen decharge aan het bestuur
d. Benoeming leden kascontrolecommissie
e. Vaststellen begroting en contributie 2017
5) Benoeming bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn
penningmeester Ria van Miltenburg en secretaris Harry Bijl beiden aftredend
en herkiesbaar.
6) Programma 2017 en leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen.
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 2016
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 Jan de Bree en Bas Francken (vervanger Marlies
Oudijk) dat de commissie de jaarrekening heeft goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening
unaniem goed en verleent het bestuur décharge.
Jan de Bree en Bas Francken stellen zich staande de vergadering kandidaat voor de
kascontrole over het jaar 2017 en worden unaniem door de alv aanvaard en benoemd.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2017 vast te stellen op €
47,50 (ongewijzigd). De begroting voor 2017 wordt door de alv goedgekeurd.
5. Benoeming bestuursleden
Ria en Harry worden herkozen.
6. Programma 2017 en leden aan het woord
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Dirk Huckriede neemt hij het programma voor 2017 door. Het bestuur is erin
geslaagd om het hele programma voor 2017 in te plannen. Met het voorbehoud dat
op onderdelen nog definitieve afspraken moeten worden gemaakt, ziet het
programma voor 2017 er als volgt uit:
Do 16-02-2017
17:00 uur
Vianen Kozijnen – ALV en Bijeenkomst
Do 13-04-2017
19:00 uur
Paasborrel bij de Dijketelg in Papekop
Wo 28-06-2017
17:00 uur
MásMik – BBQ
Di 29-08-2017
nog niet bekend Wijnproeverij bij ‘Proef en Plezier’
Ma 23-10-2017
nog niet bekend Muziekhuis Oudewater
Do 07-12-2017
nog niet bekend Vlist Brocante Oudewater
7. Rondvraag
Er wordt gevraagd of ZZP-MO net als ZZPIJL in IJsselstein en Lopik contact heeft met de
gemeente en wordt uitgenodigd voor ondernemersbijeenkomsten. Dat blijkt niet het geval.
Dirk Huckriede gaat hierover in overleg met de bedrijfscontactambtenaar van de gemeente
Montfoort.
8. Sluiting
Voorzitter Dirk Huckriede sluit de vergadering en bedankt Vianen Kozijnen voor de
gastvrijheid.
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