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1. Opening en vaststellen agenda
Ris opent 19.15 de vergadering in Lucca Due door iedereen welkom te heten en de
agenda wordt uitgeldeeld. De pizza-punten en salades komen op tafel. Aanwezig zijn:
Rutger de Graaf, Bas van de Geer, Ris van Overeem, Berthilde Lammertink, Arda
Gillesen, Theo Dohle, Josta Bischoff Tullekens, Valerie de Vries, Leon Mussche, Mariska
van der Burgt, Roland van den Eijnden en verlaat Miriam van Coblijn.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Er zijn geen ingekomen stukken.
- Ris vertelt dat het soms moeizaam is met een klein bestuur de events te organiseren.
We missen ook een voorzitter. Het bestuur wil het liefst een voorzitter uit het
communicatievak met een gedegen netwerk. Er is al een half jaar naar gezocht maar
zonder succes. We zoeken dus nog steeds een voorzitter. Omdat het eenvoudigweg
verplicht is voor de vereniging wordt er direct getemd voor een AI voorzitter uit het
huidige bestuur. Unaniem wordt Ris van Overeem aangenomen (hij heeft deze rol ook
al enigzins ingevuld afgelopen maanden). Hij krijgt de penning van Theo overhandigd.
- Roland deelt mee dat het bestuur voornemens is de contributie te verhogen, het is
niet meer passend voor 100 euro per jaar 10 events te organiseren. Er komt een
discussie op gaan over het eventurele verlies van huidige leden en de verdeling van
de contributie met factuur t.o.v. auto incasso. Het bestuur stelt voor van 100 naar 125
en van 125 naar 150 euro te gaan. Als je verhoogt dan niet in een klein stapje het zal
wellicht toch wat leden kosten, dan liever één keer verhogen dan twee jaar achter
elkaar een beetje. Nog niet heel lang geleden is het zelfs verlaagd. Arda stelt voor om
een groter verschil te maken voor incasso’s en factuur-leden. Bijvoorbeeld van 100
naar 110 en van 125 naar 150. De derde optie is middelen. Er wordt gestemd en
iedereen is voor incasso-lid van 100 naar 120 euro per jaar in 2021 en factuur-lid van
125 naar 150 euro per jaar in 2021.
3. Verslag ALV 13 maart 2019
Het verslag van de vorige alv wordt goedgekeurd met de kanttekening dat de datum
en de auteur er op dienen te staan.
4. Jaarverslag bestuur 2019 (bijlage)
Bas doet verslag van CNA 2019; de events, de problematiek van CNA en de
toekomstvisie. Er komen complimenten over de events en het vooruit organiseren.
(Bijlagen verslag 2019 en vooruitblik 2020). Er wordt opgemerkt dat de nieuwe naam
CNA niet altijd gelieerd wordt aan de verenigingsnaamWelcom van voorheen en dat
die wel eens voor onduidelijkheid heeft gezorgd.
5. Jaarverslag penningmeester
Bas geeft toelichting op de overschrijding van de begroting 2019 door de hoger
kosten van het bouwen van een nieuwe site en kosten bijkomend bij een nieuwe naa,
dit was namelijk niet in de conceptbegroting meegenomen. Er is 1700 euro uit de
reserves gehaald hiervoor.
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6. Verslag kascommissie over 2019, dechargeren bestuur
Arda en Berthilde dechargeren het bestuur en de penningmeester voor 2019.
(zie bijlage verslag kascommissie)
7. Verkiezing kascommissie 2020
Arda is voor het derde jaar op rij kascommissie en is geen kandidaat voor de
kascommissie 2020. Berthilde en Theo zullen de kascommissie vormen voor 2020.
8. 	Installeren adviesraad; Bart Scholten, Rugter de Graaf en Josta Bischoff Tullekens
vormen een adviesraad in 2020.
Rutger geeft aan niet in het Bestuur te willen zitten maar wel graag helpt en input wil
leveren. Zo zijn er meerdere gegadigden. Afgelopen maand is er gestart met een klein
groepje mensen die de Adviesraad CNA vormen. Zij gaan kijken naar toekomst beleid,
verbeterpunten en vooral ledenwerving. Hoe blijft de vereniging gezond bestaan? Wat
missen we? Waar gaan we heen? Ris denkt dat het gat tussen actief en gewoon-lid te
groot is en er meer mensen een (kleine) rol moeten krijgen zoals Rutger voorstelt.
Theo meldt dat hij heel bewust na drie jaar bestuur even gestopt is met actief zijn en
dit vult met allerhande andere taken.
Bovengenoemde (punt 8) leden worden benoemd tot adviesraad en Berthilde
Lammertink geeft aan zich hier ook bij te voegen.
9.

Begroting 2020

Bas neemt de conceptbegroting 2020 door. Een aantal punten van de Kascommissie is
ter harte genomen. Er komen wellicht meer inkomsten uit losse kaartverkoop welke we
dit jaar zijn gestart als proef voor niet-leden. Er zal nog een iets hogere post
contributies komen door een groter aantal UvA cadeualeden a 50 euro. Er zal
wederom wat uit de reserves moeten komen door
hogere lasten events en de laatste fase bouw website. Rutger merkt op dat de post die
uit de reserves gaat komen duidelijk in de begroting moet staan en ook geoormerkt
dient te zijn waaraan dit wordt uitgegeven. De bestuurskosten zijn reiskosten en
vergaderkosten. Het secretariaat rekent vanaf dit jaar een hoger tarief. Het is een fors
bedrag op de begroting. Theo vindt dat we deze taak gewoon daar moeten laten
gezien de lage bezetting van actieve leden. Het is goed dat dit door derden tegen
betaling uitgevoerd wordt. Iedereen stemt in met de begoting.
10. Bestuur 2019 en 2020
Paula Eftimov, treedt af als bestuurlid, Jos van Langen treedt af, Ris van Overeem blijft
aan en wordt AI voorzitter. Miriam van Coblijn blijft aan als lid, Roland van den Eijnden
blijft aan als secretaris, Bas van de Geer blijft aan als penningmeester en Valerie de
Vries, treedt aan als bestuurslid voor CNA 2020.
11. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen en we sluiten 21.45 af.

