Verslag algemene ledenvergadering afv. De Iris gehouden op 6maart 2017 in
wijkcentrum De Roef
Aanwezig: Fedde van Bemmel, Marjoleine Brielsman, Tini Dirksen, Aad van den Bosch, Arnold v.d.
Kamp, Colinda van Driesten, Diana Vivas, Marcel Gort, Els Hoksberg, Ronald Kooijman, Piet Poorter
,Rien van Leeuwen, Annelies van Turnhout, Bert Nummerdor, Bas van Vegchel, Hans de Ru, , Hans
Schraders, Arnold Kruithof, Steven Hannema, Theo Sierksma, Ton Tuinman, Ina de Weerd en Dirk
Westra (totaal 23 personen).
Afwezig : Loes Deirkauf, Henk ter Hoeve, Henk Wien, Karel Maaswinkel, Peter Nadort, Irma de
Lange, Margriet Hop, Jan Schakel en Gerdien Nijman (allen m.k.g.) en Hein Hendriksen en Harry
Mulder (totaal 11 personen).
Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ton Tuinman. Penningmeester: Loes Deirkauf. Algemene zaken: Theo Sierksma
Secretaris: Dirk Westra
Opening :
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Marjoleine Brielsman en Arnold v.d. Kamp hebben ieder nog een punt voor de rondvraag.
Notulen algemene ledenvergadering 2016:
Geen opmerkingen op verslag. Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Jaarverslagen div. commissies:
Marjoleine merkt op dat de verslagen over het algemeen vrij summier zijn. Zij stelde voor in ieder
geval voortaan de deelnemers die aan een activiteit van een werkgroep hebben meegedaan er in te
vermelden. In het verslag expo St. Jansdal staat 2016 dit moet zijn 2017.
Financiën:
Balans per 1 -1 2017:
Van Transijssel is nog steeds geen factuur ontvangen. De Kascommissie stelde voor contact opnemen
met Transijssel en om uitleg te vragen. Ook werd de vraag gesteld waarom er op de begroting van
2017 geen reservering voor deze contributie is opgenomen. Het bestuur zal dit navragen en de leden
hierover informeren.
Er volgt nog een vraag wat Transijssel voor ons kan betekenen. Het bestuur zal in de komende tijd
nagaan wat de mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren waarbij we ook vragen of daar
financiële middelen vanuit Transijssel voor beschikbaar zijn
Post “reservering beamer” Hans de Ru stelt dat de huidige beamer ca 5 jaar oud is en de
beeldkwaliteit vaak te wensen overlaat. Een nieuwe aanschaffen valt op dit moment buiten het
budget. Mogelijk dat door een goede kalibratie nog wel winst valt te boeken. Hans de Ru en Arnold
v.d. Kamp gaan dit nader onderzoeken.
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Steven Hannema vraagt of de bijdrage nieuwjaarsreceptie voor 2016 of 2017 is? Dit nog even
navragen bij de penningmeester. Staat van baten & lasten: is geen opmerking op.
Begroting: Marjoleine Brielsman vraagt wat er van het bedrag wordt betaald dat voor de
activiteiten commissie is gereserveerd? Hans Schraders geeft een toelichting op deze vraag. Van dit
bedrag wordt o.a. sprekers, en andere activiteiten waar kosten aan verbonden zijn betaald. Ook de
bijdrage voor fotorally is dit jaar daar in opgenomen
Kascommissie:
Bestaande uit Ina de Weerd en Steven Hannema, geven uitleg op de financiële administratie die ze
gecontroleerd hebben. Dit ziet er duidelijk en overzichtelijk uit. Compliment voor de penningmeester. Ina treedt af als commissielid. Gerdien neemt haar plaats in en Bert Nummerdor wordt de
nieuwe reserve.
Verkiezing bestuursleden:
Er heeft zich niemand aangemeld om een bestuursfunctie in te vullen. De vergadering vindt dat het
huidige bestuur goed functioneert. Bestuur blijft in de huidige samenstelling aan.
Beheer Facebook-pagina
Dit werd verzorgd door Manja Knoop. Niet iedereen is lid van Facebook, maar door m.n. jongeren is
dit een veel gebruikt medium. Deze taak wordt nu overgenomen door Marcel, Ina, Colinda en
Diana. Bij publicatie van bijv. personen die herkenbaar in beeld zijn moet eerst toestemming worden
gevraagd aan de fotograaf.
Rondvraag:
Marjoleine Brielsman: stelt voor om ter ere van het 60-jarig bestaan van de club als aandenken een
(digitaal) herinneringsboek te maken. Na enige uitleg stemmen de meeste leden voor dit voorstel.
Arnold v.d. Kamp: vraagt of de eigen bijdrage voor de nieuwjaarsreceptie verhoogd kan worden van
€ 7,50 naar € 12,50. Dit omdat het budget voor 2 drankjes + lopend buffet eigenlijk te laag is. Dit
roept de vraag op of we nog wel een buffet willen.
Met handopsteken wordt hier over gestemd en de uitslag is dat het voor de meeste leden niet hoeft.
Voortaan begint de nieuwjaarsreceptie om 19.30 uur tot ca 22.00 uur.
Diana Vivas: de clubavonden lopen vaak uit. Officieel zou het om ongeveer 22.00 uur afgelopen zijn,
daarom hebben we in het verleden het tijdstip van aanvang ook verplaatst van 20.00 uur naar 19.30
uur. Er zijn meerdere leden die dit beamen, dus voortaan de sluiting om ca. 22.00 uur aanhouden.
Met beheerder van de Roef overleggen of we eerder kunnen pauzeren, bijvoorbeeld van 20.45 tot
21.15 uur. De pauzes dan ook niet te veel uit laten lopen.
Hans Schraders: Voor de club dag van 1 april naar Amersfoort hebben zich tot nu toe 15 personen
opgegeven. Voor het meerijden en de verzamellocatie (Transferium?) wordt nog een mail
rondgestuurd.
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Hans Schraders: vraagt voor de expositie in de Catharinakapel in het najaar om met dezelfde
personen die hier bij de laatste expo aan meewerkten, alvast met de voorbereidingen te beginnen.
Ook andere leden die hier een steentje aan willen bijdragen zijn welkom.
Arnold vd Kamp: stelt voor om bij hem foto’s aan te leveren, zodat hij hiermee AV’s kan maken voor
HK13. Na enige discussie tussen de leden besluit Arnold het voorstel in te trekken.
Theo Sierksma: graag iets meer input vanuit de PR-commissie voor onze website. De huidige
informatie over ons jubileumjaar staat er al weer weken op. Marcel Gort en Ina de Weerd zeggen toe
binnenkort hiervoor materieel te gaan aanleveren.
Ina de Weerd: vraagt of er leden zijn die foto’s willen maken van de winkels/gebouwen van onze
sponsoren in Harderwijk. Steven Hannema en Arnold Kruithof geven zich hiervoor op.
Ton: geeft stand van zaken over de vorderingen v.w.b. de activiteiten van het 60-jarig bestaan. Alles
ligt op schema. Financieel zijn er ook geen tegenslagen. 14 maart worden de eerste bouwmaterialen
geleverd en krijgen de leden die zich hebben opgegeven om mee op te helpen bericht wanneer ze
aan de slag kunnen.
Het drukwerk van flyers, folders en de uitnodigen worden gesponsord. Ook krijgen we twee beach
flags die het spandoek bij de ingang van de Catharinakapel vervangen.
Sluiting :
Voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur
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