Notulen ALV d.d. woensdag 19 april 2017
Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 19 april 2017 in de zaal van
restaurant De Waterakkers te Heemskerk.
Aanwezig:

Namens het bestuur: Adrie van der Gracht, Chester Bal, Barry van Rookhuizen,
Bouke Oortwijn en Hilbert Prins en verder de volgende leden: E. Boukes van Dijk,
F. Bos, R. Looijenga, J. Van Ruijven, J. Lindelauf, J. Van Kampen, M. van Rijn, R.
Groen, I. Groen, J. Van der Gracht, J. Pekel, E. Bruins, A. Pover, P. Palmboom, A.
Meijer, K. Gaal. L. Zoetemulder, T. Bruins. Van 3 leden is afbericht ontvangen.

1. Opening
De voorzitter, Adrie van der Gracht, opent om 20.04 uur de vergadering. Hij heet alle
aanwezigen en met name de jubilarissen welkom en dankt alle leden voor hun inzet het
afgelopen jaar. Terugkijkend op 2016 kan hij concluderen dat het een goed jaar voor OEZA
geweest is. Belangrijk is en blijft om de voordelen van het lidmaatschap naar voren te laten
komen en hij benoemt een aantal aspecten kort. Voor wat betreft 2017 zijn er uitdagingen
genoeg. Met name het verkrijgen van de ABC licentie waar nog heel wat voor moet gebeuren. De
voorbereidingen voor het jubileumjaar en de taken die er conform het beleidsplan 2016 – 2020
liggen. Tevens nemen er vanavond twee bestuursleden afscheid. Voor het secretariaat is al een
kandidaat aangetrokken, de vacature voorzitter CCUZ is nog vacant.
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
Er is afbericht voor deze vergadering ontvangen van 3 leden. Verder zijn er geen mededelingen
behalve dan dat de KNZB a.s. zaterdag een nieuwe voorzitter kiest.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 mei 2016
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Jaarverslag CCUZ
Het ‘paasei’ zal uit het verslag verwijderd worden. Verder geen op- of aanmerkingen.
6. Jaarverslag Opleidingen
Bouke Oortwijn geeft een toelichting. Voornaamste aandachtspunt is het zorgen voor voldoende
gediplomeerd kader om aan de certificeringseisen te voldoen. A. Meijer informeert naar het
totaal aantal benodigde gecertificeerde kaderleden. Bouke Oortwijn antwoordt dat een exact
aantal staande de vergadering niet te geven is, omdat het gaat om verschillende niveau’s en
soorten opleidingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
7. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Chester Bal geeft een korte toelichting bij het jaarverslag. 2016 is met een
positief resultaat afgesloten ondanks een paar onvoorziene uitgaven. Aan de andere kant waren
er ook onvoorziene inkomsten door de verkoop van tenten en de aanhanger. Voor het eerst in
jaren is de subsidie die door de gemeente wordt verstrekt weer geïndexeerd. Arno Meijer
informeert waarom er € 250 is gedoteerd aan het 50-jarig bestaan. Chester Bal; 250 is een
willekeurig bedrag, waarbij er nog een klein positief saldo overblijft. Michael van Rijn
informeert waar de subsidie van de gemeente van afhangt. Chester Bal; de subsidie is niet
afhankelijk van het ledenaantal, maar van wat voor activiteiten je de gemeenschap aanbiedt. Het
subsidiebeleid zal de komende jaren wijzigen. Adrie van der Gracht doet verslag van zijn
gesprek met de wethouder.

8. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Pascal Palmboom en Marcel Liefting complimenteren de
penningmeester en stellen de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd.
9. Verkiezing kascommissie
Pascal Palmboom is aftredend en niet herkiesbaar. Marcel Liefting kan en wil zich nog een jaar
beschikbaar stellen. Jos Pekel wordt gekozen als nieuw kascommissielid.
10. Verslag steunfonds
Het financieel verslag van het steunfonds wordt mondeling toegelicht.
11. Verkiezing bestuur
Penningmeester Chester Bal is aftredend, maar herkiesbaar. Hij wordt door de vergadering met
applaus herkozen voor wederom een termijn van 3 jaar. Hilbert Prins treedt af en is niet
herkiesbaar. Na een dankwoord aan zijn adres door de voorzitter meldt deze dat Pascal
Palmboom bereid is hem op te volgen. Pascal wordt met instemmend applaus benoemd.
Tenslotte wordt Barry van Rookhuizen door de voorzitter bedankt voor zijn werk als voorzitter
CCUZ.
12. Status beleidsplan
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de status van het beleidsplan, zoals door de voorzitter
aan de vergadering gerapporteerd.
13. Jubilarissen
Engel Bruin en Rie Looijenga worden door voorzitter Adrie van der Gracht gehuldigd in verband
met hun 25 jarig jubileum. Edith Boukes en Frits Zoetemulder worden in verband met hun 40
jarig jubileum door de voorzitter gehuldigd. Alle jubilarissen ontvangen een schildje en
bloemen.
14. Rondvraag
Jolanda van Ruijven vraagt om meer opslagruimte in het zwembad. De voorzitter vraagt Barry
van Rookhuizen te kijken naar de mogelijkheden.
De voorzitter sluit om 20.54 uur de vergadering.

