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NOTULEN ALV 24 mei 2018 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Robert Essenstam heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn 29 leden 
aanwezig. Voorafgaand aan de ALV hebben we een Bourgondische rondleiding gekregen bij 
Schrobbeler, de locatie van vanavond. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 9 mei 2017 
Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  

 

4. Verslag van het bestuur over 2016 
Robert stelt voor om niet het hele bestuursverslag door te nemen, omdat dit al via de site te 
vinden was. Net als vorig jaar stemmen de leden hiermee in. 

 

5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2016 
Johan Kieft en Frank van Kempen hebben als kascommissie uitgebreid gekeken naar de 
financiën. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. De cijfers zijn 
goedgekeurd. 

Johan spreekt zijn waardering uit naar Twan omdat hij heel transparant een herleidbare 
kostenverantwoording heeft gemaakt. 

Johan Kieft neemt conform de statuten na twee jaar afscheid van de kascommissie. Hij wordt 
vriendelijk bedankt. Zijn plaats wordt ingenomen door Antoine de Jong, waarvoor dank. 

 

6. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 
Twan Maton doet kort verslag over de jaarrekening van 2017. We hebben een negatief 
resultaat gerealiseerd van € 213,- en dit saldo is onttrokken aan onze reserve. De daling van 
de baten wordt veroorzaakt doordat we flink minder webadvertenties verkocht hebben dan 
we begroot hadden. Tijdens de strategievergadering in juni is besloten om het sponsorbeleid 
anders te gaan aanpakken. Door Remco van Buren - als verantwoordelijke voor de 
sponsoring - wordt er meer ingezet op eventsponsoring. Dit blijkt in de praktijk beter 
‘verkoopbaar’ dan een advertentie op de CCB website.  
 
Mede hierdoor hebben we de kosten kunnen beperken: we geven aanzienlijk minder uit aan 
het organiseren van events, doordat locaties, materialen en/of sprekers gesponsord worden. 
Uitgangspunt blijft kwalitatief hoogwaardige events. Sprekend voorbeeld hiervan is De Bonk. 
 
Aan het eind van 2017 hebben wij een reserve van circa € 6.350. Het ledenaantal blijft 
stabiel. Begin 2018 hebben we reeds diverse nieuwe aanmeldingen mogen verwelkomen. 
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Gesteund door onze sponsors in natura kunnen we ook het financieel jaar 2018 met 
vertrouwen tegemoet te zien. 
 
Johan Kieft adviseert om de kosten voor het magazine te verlagen. Twan legt uit dat vrijwel 
al deze kosten worden volledig gesponsord; alleen de porti kosten zijn out-of-pocket. Het 
bestuur zal bekijken of deze kosten verlaagd kunnen worden. De aanwezige leden geven 
aan een fysiek (gedrukt) magazine zeker op prijs te stellen, dus stoppen met het magazine is 
niet gewenst. 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar 150 euro per jaar per 
eerstvolgende verenigingsjaar. 25 leden stemmen voor. Het voorstel is aangenomen. Het 
bestuur belooft nog steeds zoveel mogelijk kosten te laten sponsoren, zodat verder 
verhoging in de nabije toekomst niet nodig is. 
 
Verwezen wordt naar de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en het bijbehorende 
financiële jaarverslag van de penningmeester. De begroting voor 2018 wordt door de ALV 
goedgekeurd; het bestuur heeft toestemming om deze te gaan uitvoeren. 
 

7. Decharge penningmeester  
Decharge wordt onder applaus verleend aan Twan. 

 

8. Rooster van aftreden bestuur  
Na drie jaar nemen we afscheid van Maartje Krijnen. Monique de Werdt wordt voorgedragen 
als nieuw bestuurslid en na een enthousiaste unanieme stemming geïnstalleerd. 

Robert kondigt aan dat we gedurende het jaar een achtste bestuurslid willen installeren, om 
de ‘werkdruk’ voor de huidige bestuursleden te verminderen. Daarnaast wil het bestuur een 
commissie in het leven roepen om (mede) de Bonk te organiseren. 

 
9. Rondvraag en sluiting 
Jan Aalbregt hoopt dat er een ‘grote vis’ zal worden binnengehaald als sponsor, zodat de 
contributieverhoging niet nodig zal zijn. Hij geeft aan zijn best te gaan doen om die te vinden 
en roept de aanwezigen op om het bestuur te steunen in het werven van sponsoren. 

Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag. Dank aan alle aanwezigen voor hun 
betrokkenheid en enthousiasme.  

 

 


