
Agenda 
Algemene 
Ledenvergadering 
 
 
Datum: Dinsdag 7 februari 2023   
Adres: Haarlemmerstraat 130, 1013 EX Amsterdam  
Tijd: Inloop vanaf 18.00 - vergadering 18.30 uur 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Sushrut Munje (bestuurslid) heeft aangegeven zijn taken als bestuurslid per direct neer te leggen na 
één jaar afwezigheid. 

- Miriam van Coblijn (bestuurslid) heeft na de zomer aangegeven de bestuurswerkzaamheden te 
willen stoppen en is sindsdien op afroep beschikbaar geweest voor bestuurstaken. 

- Het bestuur van CNA draait nu op slechts 2 personen en dit is te weinig. Zowel Roland van den 
Eijnden (secretaris) en Bas van de Geer (Penningmeester) willen de bestuurstaken overdragen 
maar er is niemand beschikbaar (geweest). Het voorstel is om de bestuurstaken neer te leggen en 
af te treden maar dan is er geen bestuur meer. Om zaken te kunnen afhandelen zijn beiden 
beschikbaar om besluiten uit deze ALV door te voeren. Bas heeft een drietal scenario’s uiteengezet 
welke in de ALV besproken zullen worden om de toekomst of sluiting in 2023 te plannen. 

 
3. Goedkeuring notulen 2021 ALV op 8 feb 2022 (zie bijlage) 
 
4. Financiën (penningmeester) 

- Financieel jaarverslag 2022 
- Jaarverslag CNA 
- Begroting 2023 
- Goedkeuren begroting 2023 (indien van toepassing) 

 
5. Verslag kascommissie 2022 (Ris van Overeem, Mariska van der Burgt) 

- Decharge Bestuur 2022 
 
6. Toekomst CNA en het bestuur    

- Teruglopend ledenaantal en tekort aan (nieuwe) bestuursleden/actieve leden    
- Verkiezing nieuw Bestuur 2023 (indien nodig) of afsluiten CNA, optie A, B of C  
- Verkiezing nieuwe kascommissie 2023 (indien nodig) 

 
Zonder bestuur geen Communicatienetwerk Amsterdam 
 
Het bestuur is tot drie scenario’s gekomen.  

A. Bestuur en werkgroepen worden aangevuld. Actieve leden zorgen voor voldoende activiteiten om CNA 
voort te zetten.  

B. Bestuur wordt aangevuld. Bestuur en actieve leden organiseren één activiteit per kwartaal.   
C. Er stellen zich geen bestuursleden beschikbaar. Zonder bestuur geen Communicatienetwerk 

Amsterdam. CNA houdt op te bestaan per 31-12-2023. Er worden geen activiteiten meer 
georganiseerd  

 
Deze scenario’s zijn in een apart stuk verder uitgewerkt en worden voorgelegd aan de ALV. 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
 


