
Algemene ledenvergadering 2022 

Datum 08/02/2022 

 

1. Opening: 19.02 

Aanwezig: Johan van Kampen, Ris van Overeem, Theo Dohle, Bas van de Geer, Mariska van 

der Burgt, Josta Bischoff Tulleken, Roland van den Eijnden en Valerie de Vries 

Valerie notuleert. 

 

2. Mededelingen 

- Valerie stopt met bestuur 

- Ris stopt met bestuur en ad-interim voorzitter zijn 

- Miriam is niet aanwezig maar is verkiesbaar 

- Sushrut is niet aanwezig maar is verkiesbaar 

- Net als vorig jaar, blijft de contributie aankomend jaar nogmaals hetzelfde om te 

voorkomen dat meer leden vertrekken. 

 

3. Notulen van 2021 zijn goedgekeurd. Grote lof voor Roland. 

 

4. Financiën, verteld door Bas 

Jaarverslag 

Er is afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met Zoom. Hoewel we aankomend jaar zoveel 

mogelijk live willen organiseren, is het gebruik van Zoom iets om te onthouden.  

Afgelopen jaar was een droevig jaar. Veel evenementen gingen niet door, of werden 

verplaatst naar online. Soms had het bestuur dit eerder kunnen communiceren naar de leden 

toe, maar er was telkens hoop dat een evenement toch door kon gaan. 

Aankomend jaar moeten we meer gaan samenwerken met organisaties, vooral met gemeente 

Amsterdam. Hier liggen veel kansen. 

Afgelopen jaar hebben we veel kunnen bezuinigen door te stoppen met het secretariaat en 

over te stappen op Club Collect, waarmee het grootste gedeelte van de administratie 

automatisch gebeurd. Dit maakt incasso’s makkelijk. Het is een goedkoop systeem. Voor 

aankomend jaar wordt de administratie 100% zelfstandig. Dit betekent dat meer dingen zelf 

worden gedaan door Communicatienetwerk Amsterdam en een grotere druk legt op het 

bestuur. Er zijn meer mensen nodig in het bestuur, maar in het afgelopen jaar niet succesvol 

geweest in het zoeken van meerdere nieuwe bestuursleden. 



 

Financieel jaarverslag 

Aankomend jaar gaan we niet bezuinigen op activiteiten. In tegendeel, er wordt meer geld 

gehaald uit de kas. De hoop is dat met meer geld voor activiteiten, we meer leden aan kunnen 

trekken. 

Werkgroepen zijn onderbemand, en er zijn meer mensen nodig. Afgelopen jaar heeft een 

brainstorm plaatsgevonden waarbij een aantal dingen bedacht zijn. Deze zijn niet verder 

opgepakt, Covid heeft hier een rol in. Ook andere dingen die gestart worden, zijn blijven 

liggen. Vooral met betrekking tot ledenwerving. 

 

Begroting 2022 

Kosten van secretariaat vallen weg. Er wordt in totaal €3500 uit de kas gehaald voor het 

organiseren van activiteiten én PR voor ledenwerving. 

 

Iedereen ging akkoord met de begroting voor 2022. 

 

5. Verslag kascommissie 2021 (Mariska + Theo) 

Kascommissie vind het een goede keuze om administratie zelf te doen vanwege de grote 

kosten die daar aan hingen. Ook een goede keuze om geld uit de reserve te halen om het 

aantal leden op te krikken. Over het afgelopen jaar hebben ze geen onregelmatigheden 

gevonden, de financiële stukken lijken betrouwbaar en de cijfers kloppen. Bas heeft moet 

blijven als penningsmeester voor 2022 

 

6. Toekomst CNA 

Om 20.18 is het oude bestuur ontheven. Het nieuwe bestuur bestaat uit: 

1. Bas van de Geer als penningsmeester 

2. Sushrut Munje zal werken aan de uitbreiding van de internationale tak 

3. Roland van den Eijnden als secretaris 

4. Miriam van Coblijn 

 

Nieuwe bestuur is goedgekeurd om 20.28. Wel zijn er nog een voorzitter en extra bestuurslid 

nodig aankomend jaar. 

 

Meeting closed om 20.30. 



 


