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Verslag 
Algemene ledenvergadering 

 18 februari 2015 
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

 
 

Agenda Algemene ledenvergadering  18 februari 2015 

 

 

AGENDA 

1) Opening 

2) Mededelingen ingekomen stukken 

3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2014 

a. Notulen alv 26 februari 2014 

(voor inzage zie www.zzpmo.nl onder tabblad ‘informatie’) 

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

4) Financieel overzicht 

a. Jaarrekening 2014 

b. Verslag van de kascontrolecommissie 

c. Vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur 

d. Benoeming leden kascontrolecommissie 

e. Vaststellen begroting en contributie 2015 

5) Benoeming bestuur door de algemene ledenvergadering 

a. Conform rooster is aftredend en niet herkiesbaar: Wil van der Neut 

b. Op eigen verzoek is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Joop Jansen 

c. Op grond van de statuten artikel 11.5, stelt het bestuur de volgende leden als 

kandidaat: 

- mevrouw Diana Verburg als kandidaat voor de functie van bestuurslid 

- de heer Jelle Peeters als kandidaat voor de functie van bestuurslid. 

 Beide kandidaten hebben zich bereid verklaard deze functies te willen bekleden. 

 Conform de statuten artikel 11.5 en 11.6 kunnen vijf andere leden van de vereniging 

samen een kandidaat voor de vacante functies stellen. Deze kandidaatstelling moet, 

met schriftelijke bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, voor 11 

februari 2015, schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden. 

6) Programma 2015 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen 

7) Rondvraag 

8) Sluiting 

 
 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Joop Jansen opent de vergadering. Joop verwelkomt (potentiële) leden, die zich 
vervolgens kort voorstellen. Marloes Oudijk biedt aan een keer een toelichting te geven over een 
zogeheten ‘Broodfonds’. 
André Beerten, Arianne van Kleef. Bert Hellema, Diana Verburg, Dirk Huckriede, Fons Vermeij, Erik 
Jan Hagoort, Gerrit Burgers, Harry Bijl, Jacqueline Schallies, Jan de Bree, Jelle Peeters, Joop Jansen, 
Jörgen Hulst, Lisette den Oudsten-Baas, Marissa Rgeter, Marloes Oudijk, Paul Ruiter, Pedro Jooren,  
Peter Tettero, Ria van Miltenburg, Ria van Roekel, Rob Hoes, Tonnie Boere-van Schaik, Wil van der 
Neut. 
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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 Wil van der Neut licht de jaarrekening toe. Namens de kascontrolecommissie (KCC) 
verklaren Gerrit Burgers en Pedro Jooren Bas Francken dat de commissie de jaarrekening heeft 
goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening unaniem goed en verleent het bestuur décharge. 
Pedro Jooren is aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Jan van Bree 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 2015 wordt door de alv goedgekeurd. 

 

5. Benoeming bestuur door de alv 

De alv stemt unaniem in met de voordracht door het bestuur van Jelle Peeters en Diana Verburg. De 
voorzitter deelt mede dat het bestuur Ria van Miltenburg al tot penningmeester heeft benoemd en 
dat het bestuur voornemens is in haar eerstvolgende bestuursvergadering Dirk Huckriede als 
voorzitter te benoemen. Dit wordt met instemming begroet. 

6.  Programma 2015  en leden aan het woord 

Dirk Huckriede meldt dat voor 2015 wederom vier bedrijfsbezoeken, vier zzp-cafés en de jaarlijks 

barbecue op het programma staan. Leden worden uitgenodigd ideeën aan te dragen voor invulling van 

het programma. Verder geeft Dirk aan signalen te hebben ontvangen van een aantal leden dat de 

starttijd van 17.00 uur niet altijd haalbaar is.  

Jelle Peeters kondigt aan dat er komend jaar gekeken zal worden hoe inzet van social media de 

zichtbaarheid van de vereniging (met name onder jongeren) versterkt kan worden. 

 

7. Rondvraag 

Op vragen uit de zaal licht Joop Jansen toe wat er tot nu toe is gedaan op het gebied van werving van 
nieuwe leden: kerstkaarten, leden-werven-ledenactie, publicaties in Ondernamen en lokale media. 
De mix van activiteiten op dit gebied leidt tot groei. Er zijn 5 (potentiële) nieuwe leden aanwezig en 
twee anderen hebben zich aangemeld.  
 

8.   Sluiting 

Voorzitter Joop Jansen sluit de vergadering. 
 


