Verslag
Algemene ledenvergadering
18 februari 2020
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater

AGENDA
1) Opening
2) Mededelingen ingekomen stukken
3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2019
a. Notulen alv 13 februari 2019
b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2019
4) Financieel overzicht
a. Jaarrekening 2019
b. Verslag van de kascontrolecommissie
c. Vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur
d. Benoeming leden kascontrolecommissie
e. Vaststellen begroting en contributie 2020
5) Samenstelling bestuur.
6) Ledenwerving.
7) Programma 2020 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties,
opmerkingen
8) Rondvraag
9) Sluiting

1. Opening
Voorzitter Dirk Huckriede opent de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
Nieuw lid Martin Noorlander stelt zich voor.
3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2019
De notulen en het verslag (mondeling toegelicht door de secretaris) worden door de
vergadering goedgekeurd.
4. Financieel overzicht
Penningmeester Ria van Miltenburg licht de jaarrekening toe. Namens de
kascontrolecommissie (KCC) verklaren Marike Huckriede en Jan de Bree dat de
commissie de jaarrekening heeft goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening unaniem
goed en verleent het bestuur décharge.
De kandidaatstelling voor de kascontrolecommissie alv 2021 is na afloop van de alv 2020
geregeld. Marike Huckriede en Barie Hartsuiker nemen dit op zich.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2020 vast te stellen op
€ 50,00. De begroting voor 2020 wordt door de alv goedgekeurd.
5. Samenstelling bestuur
Door het vertrek van Diana Verburg bestaat het bestuur nu uit drie personen. Statutair is
dat geen probleem. De zittende bestuursleden willen nog wel een jaar verder, maar
geven te kennen dat er behoefte is aan ‘nieuw bloed’ en frisse ideeën. Het bestuur stelt
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voor de huidige situatie vooralsnog te handhaven, maar roulerend andere leden te
vragen aan te sluiten bij bestuursvergaderingen. De vergadering stemt hiermee in.
6. Ledenwerving

We gaan het jaar in met drie nieuwe leden. We hebben per 1 januari 2020 29
leden. Het bestuur spreekt zijn zorgen hierover uit. In 2019 zijn we bij enkele
bijeenkomsten op dusdanig lage deelnemersaantallen uitgekomen, dat het
bestuur vreest voor een negatieve spiraal. Het bestuur neemt enkele lopende
wervingsactiviteiten verder op. Marcel Oostendorp en Ada Sluijs gaan samen aan
de slag om wervingsacties te bespreken en komen met een voorstel.
De voorzitter geeft aan voortaan een half uur voor elke bijeenkomst met enkele
leden actuele wervingskansen te willen bespreken. Hiervoor worden elke keer
enkele leden persoonlijk uitgenodigd.
N.a.v. een opmerking van Marian van Zandwijk geeft de voorzitter aan dat
middagbijeenkomsten relatief slechter bezocht worden. Voor 2020 gaan we uit
van avondbijeenkomsten (start 19.30) tenzij het niet anders kan.
7. Programma 2020

Voorlopige agenda voor 2020:
18 februari
alv
23 april
24 juni
barbecue
7 september
17 november
Het bestuur onderzoekt verschillende opties. Genoemd zijn: badmintonclinic bij
Luck Raeck, Jan Snel, Kiremko, Dumaco, kunstenaarscollectief, Camper
Experience, Manege West Stichtse Ruiters, Westfort IJsselstein. Dirk-Jan van
Mourik geeft aan dat we het Huis van Montfoort kunnen bezoeken en dat hij gaat
organiseren dat (een deel van) het college daarbij aanwezig is.
Het bestuur onderhoudt contacten met de Rabobank Utrechtse Waarden met het
oog op mogelijke gezamenlijke activiteiten.
8. Rondvraag

Monique van de Ven geeft aan van lang niet alle leden te weten wat zij doen en
stelt voor om speeddates te organiseren.
Ada Sluijs heeft bij een ander netwerk een presentatie gezien van Erwin Wilst
over gebruik van LinkedIn en stelt voor te onderzoek of dat ok voor ZZP-MO
interessant zou kunnen zijn.
9. Sluiting
Voorzitter Dirk Huckriede sluit de vergadering en bedankt Gerwin van Jaarsveld van
Peugeot GH voor de gastvrijheid.
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