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1. Opening 
Voorzitter Robert Essenstam heet alle aanwezigen van harte welkom en bedankt het bestuur 
voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Er zijn 30 leden aanwezig. Voorafgaand aan de 
ALV hebben we een rondleiding gekregen bij Avec, de locatie van vanavond. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 24 mei 2018 
Het verslag wordt zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.  
 
4. Verslag van het bestuur over 2017 
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.  
Robert bedankt de sponsoren voor hun aandeel in het afgelopen jaar en blikt kort vooruit 
naar enkele hoofdpunten voor het komende bestuursjaar: 

• CCB bestaat in 2019 35 jaar. Het bestuur heeft besloten om dit nu niet uitgebreid te 
vieren, maar daarmee te wachten op het jubileum van 40 jaar. 

• Het bestuur zal extra aandacht gaan besteden aan ledenwerving, omdat het aantal 
leden langzaamaan terugloopt. 

• We hebben een nieuwe insteek ontwikkeld voor sponsoring, met verschillende 
sponsorpakketten. Ook is er nu de laagdrempelige mogelijkheid om ‘vriend van CCB’ 
te worden. Hiermee hopen we naast meer materiaalsponsors vooral ook meer 
geldsponsors te kunnen werven, zodat we onze events nog professioneler kunnen 
optuigen. 

 
5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2018 
Frank van Kempen en Antoine de Jong hebben als kascommissie uitgebreid gekeken naar 
de financiën. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. De cijfers zijn 
goedgekeurd. 
Frank complimenteert Twan met zijn uitgebreide en duidelijke verslaglegging en 
kostenverantwoording. Ook noemt hij het bijzonder knap voor een vereniging dat de 
debiteurenstand op nul staat. 
Frank van Kempen neemt conform de statuten na twee jaar afscheid van de kascommissie. 
Hij wordt vriendelijk bedankt. Zijn plaats wordt ingenomen door Jolene Jansen - Becu, 
waarvoor dank. 
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6. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
Twan Maton doet kort verslag over de jaarrekening van 2018. 
 
In 2018 hebben wij een positief resultaat gerealiseerd van 190 euro. Dit saldo is toegevoegd 
aan onze reserve. De daling van de baten wordt veroorzaakt doordat we voor het CCB 
Magazine alle kosten geëvalueerd hebben en vervolgens op diverse vlakken voor een 
andere, goedkopere invulling hebben gekozen.  
 
Aan het eind van 2018 hebben wij een reserve van circa 6.545 euro. Het ledenaantal blijft 
redelijk stabiel. In 2019 hebben we reeds diverse nieuwe aanmeldingen mogen 
verwelkomen. Gesteund door onze sponsors in natura kunnen we ook het financieel jaar 
2019 met vertrouwen tegemoet te zien. Twan verwacht dat de begroting heel goed haalbaar 
zal zijn. 
 
Verwezen wordt naar de jaarrekening 2018 de begroting 2019 en het bijbehorende financiële 
jaarverslag van de penningmeester. De begroting voor 2019 wordt door de ALV 
goedgekeurd; het bestuur heeft toestemming om deze te gaan uitvoeren. 
 
Twan meldt dat steeds meer bedrijven een administratieve wijziging aanvragen ná ontvangst 
van de contributiefactuur, zoals het vermelden van een PO-nummer of het aanpassen van 
de tenaamstelling. Omdat het secretariaat hier vele uren tijd aan kwijt is en dit de club geld 
kost, stelt Twan voor om in een dergelijk geval 25 euro administratiekosten te rekenen. Zijn 
voorstel wordt met een ruime meerderheid aangenomen. 
 
7. Decharge penningmeester  
Decharge wordt onder applaus verleend aan Twan. 
 
8. Rooster van aftreden bestuur  
Er zijn geen bestuursleden die afscheid nemen. Twan wordt herkozen voor een nieuwe 
periode als penningmeester. 
Zoals in de vorige ALV aangekondigd, hebben we een achtste bestuurslid aangetrokken: 
Simone de Weijer. Zij heeft al enkele maanden meegedraaid in het bestuur, tot grote 
tevredenheid van de overige bestuursleden. Simone wordt voorgedragen als nieuw 
bestuurslid en na een enthousiaste unanieme stemming geïnstalleerd. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Jos Frijters oppert een mogelijkheid om extra administratieve handelingen bij 
contributiefacturen te voorkomen: stuur vooraf een mailtje (aan de bedrijven die mogelijk 
weer een administratieve wijziging op hun factuur willen) met het verzoek de juiste 
facturatiegegevens vooraf door te geven. Twan noteert de suggestie. 
Dank aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en enthousiasme.  


