
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter Theo Dohle heet een ieder van harte welkom en 
onderstreept de mooie opkomst.  

2. Voorstelronde aanwezige leden: Ris van Overeem, Miriam van Coblijn, 
Roland van den Eijnden, Monique Kooijmans, Bas van de Geer, Johan 
van Kampen, Paula Eftimov, Edith Kuijk, Arda Gillissen, Jim Kraaijkamp, 
Denise Ghering, Zilla Heldens, Sabine Mannel en Pepijn Schermer. 
Stemgerechtigd. Afwezig met bericht: Christine van Eerd en Josta 
Bisschop. 

 
          Van het huidige bestuur treden af: Theo Dohle (voorzitter), Berthilde     
Lammertink en Gigi Levens. Ris van Overeem en Miriam van Coblijn blijven 
aan. Roland van den Eijnden, Bas van de Geer, Jos van Langen en Paula 
Eftimov zijn kandidaat. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 
3.Verslag ALV 8 februari 2018  
Voorzitter Theo Dohle meldt dat het verslag van de ALV van 2018 ‘zoek’ is. 
Rest ons niets anders dan zonder te doen. 

 
De agenda wordt conform vastgesteld.     
 
 4.  Jaarverslag bestuur 2018 (bijlage) 
De voorzitter introduceert het verslag van de ALV van 2018 en vraagt de 
aanwezigen of er vragen en/of opmerkingen zijn. Bas van de Geer is lovend 
over de georganiseerde events van Welcom in 2018. Hetgeen voorzitter Theo 
Dohle instemmend onderschrijft. In 2018 zijn veel aansprekende 
netwerkbijeenkomsten gehouden. Onze filosofie van het delen van kennis van 
leden met elkaar over diverse facetten van het communicatievak kreeg volgens 
de scheidend voorzitter nadrukkelijk vorm. Als bestuur signaleren we 
weliswaar met veel tevredenheid de inhoudelijke kwaliteit die we leden te 
bieden hebben. Tegelijkertijd zijn we bezorgd dat niet elke bijeenkomst de 
belangstelling kreeg die het verdiende en dat we veel introducees kregen die 
vervolgens geen lid werden. Arda Gillissen onderstreept het belang van 
exclusiviteit voor de leden versus introducees. Een introducee mag 1 maal 
gratis op uitnodiging mee naar een bijeenkomst van Welcom. Pepijn Schermer 
heeft via facebook de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV van vanavond 
ontvangen. Op 12 december vorig jaar hebben we daarom met een aantal 
betrokken leden tijdens een discussiediner doorgepraat over wat dit betekent 
voor de toekomstige betekenis van Welcom. Aftredend secretaris Berthilde 
Lammertink heeft toen ook een leden-enquête gehouden wat weinig respons 
van de achterban opleverde.  

 



5. De voorzitter licht de jaarrekening toe. Het financieel jaarverslag van 2018 is 
niet door penningmeester Gigi Levens aangeleverd. Er is in 2018 minder 
uitgegeven dan er is ontvangen. De spaarrekening is hiermee iets gegroeid. 
Ook hebben we een concept (oudere)begroting voor 2019. Hierin zal iets 
verschoven moeten en kunnen worden om deze kloppend te krijgen. Het 
nieuwe bestuur zal hier naar kijken en de begroting sluitend houden/maken. 

 
6. Verslag kascommissie 2018 bestaand uit gelegenheidsduo Arda Gillissen 

en Roland van den Eijnden. Er zijn wel gegevens beschikbaar over 
financiën. De financiële administratie is uitgevoerd door het secretariaat van 
Welcom zonder aanwezigheid van de penningmeester. Te veel leden maken 
geen gebruik van automatische incasso. Volgens Arda Gillissen kan dit toch 
een verschil maken. Prioriteit om dit concreet te veranderen. Ris van 
Overeem vindt dat het nieuwe bestuur moet bekijken of er een verschuiving 
binnen lopende posten kan plaatsvinden. Ronde voor de automatische 
incasso van de ledencontributie heeft net plaatsgehad. Arda Gillissen 
constateert een foutje in de begroting. Aangepaste begroting met 
secretariaat vaststellen. Financieel staat Welcom er positief voor mede 
dankzij de UVA-lidmaatschappen via Rutger de Graaf. Ook in het geval van 
bedrijfslidmaatschappen is het een pré dat elk nieuw lid met naam en 
toenaam bekend wordt gemaakt en ook nieuwsbrieven gemaild krijgt. Paula 
Eftimov ontvangt ook nog steeds geen nieuwsbrief. Roland van der Eijnden 
benoemt het belang van een hoger budget voor 
ledenwenwervingscampagne/promotie. Hij onderzoekt in werkgroep kansen 
voor een nieuwe aanpak. Secretaris wordt aanspreekpunt secretariaat. 

 

7. Verkiezing kascommissie 2019: Roland van den Eijnden treedt af (ivm 
toetreden in het bestuur) en Berthilde Lammertink voegt zich bij Arda Gillissen. 
Zo blijft Berthilde Lammertink toch nog nauw betrokken bij Welcom. 
 

Besluit:  
Dechargeren bestuursleden voorzitter Theo Dohle, secretaris Berthilde 
Lammertink en penningmeester Gigi Levens. 
 

8. Begroting 2019 
Berthilde Lammertink wijst op het belang van het vergroten van het inzetten 
van social media voor online bereik van onze doelgroep. Communiceren, 
positioneren, zodat je een loyale community opbouwt. Online bevinden we 
onszelf direct tussen de doelgroep. Kortom het posten van content mogen we 
gerust een flinke boost geven. Paula Eftimov geeft aan dat haar parate kennis 
dankzij het lidmaatschap van Dutch Club Chicago in de VS goed van pas komt 
bij het inzetten van social media van Welcom. Bestuurslid Ris van Overeem 
antwoordt dat we en groupe bezig zijn met kennisverbreding hieromtrent.  
 



9. Bestuur 2019 
• Theo Dohle (voorzitter), treedt af 
• Berthilde Lammertink, treedt af 
• Gigi Levens, treedt af 
• Ris van Overeem, blijft aan 
• Miriam van Coblijn, blijft aan 

 

Als nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld: 

• Roland van den Eijnden (secretaris) 
• Bas van de Geer (penningmeester) 
• Jos van Langen (voorziter ad interim) 
• Paula Eftimov 

 

Het bestuur streeft naar een voorzitter met een breed communicatienetwerk om 
volop naar buiten te kunnen treden. Voor de post van interim-voorzitter komt 
Jos van Langen in aanmerking. Bas van de Geer neemt het 
penningmeesterschap voor zijn rekening. 

Aanbevelingen toekomstbestendig Welcom: 

Naamswijziging, voortgaan op de ingeslagen weg, workshop elementen, nog 
meer investeren in netwerkfunctie, inzetten van werkgroepjes om bestuur te 
ontlasten,  mbt ideële organisaties maatschappelijke betrokkenheid 
handhaven, zie ook de inzet van het bestuur aan Heen en Weer in De Pijp. Deze 
club verbindt bewoners met een mobiliteitswens aan een social driver 
(vrijwillige chauffeur) die een HeenenWeer ter beschikking heeft. Met hem of  
haar kunnen ritjes van huis naar de supermarkt, opticien, huisarts, 
fysiotherapeut, etc. worden ondernomen. De chauffeur leert deze wijkbewoner 
kennen en wordt een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt. De social driver 
zorgt voor sociale verbinding.  

 

10.00 Rondvraag en sluiting 

Scheidend voorzitter Theo Dohle bedankt het bestuur voor de opgedane 
inspiratie en leuke ervaringen. Ris van Overeem bedankt Theo Dohle voor 
zijn voorzitterschap waar hij veel van heeft opgestoken. Chapeau, Theo!   


