
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging OCW op 

11 september 2020 bij het ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan 9 in Den Haag. 

 

Aanwezig 5 bestuursleden (complete bestuur) en 10 leden  

Afwezig met kennisgeving: 13 leden  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

In totaal zijn er 13 afmeldingen binnengekomen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Helaas moest de vergadering van 25 maart door alle corona maatregelen worden uitgesteld. Nu zijn  

  er weer mogelijkheden om het een en ander te organiseren. De belangrijkste activiteit was de  

  organisatie van de ALV.  

- De voorzitter meldt dat sinds de laatste ALV 6 leden zijn overleden. Vanuit de vergadering wordt het 

  bestuur verzocht, indien mogelijk, wat meer informatie te verstrekken zoals tijdstip van de uitvaart 

  en het correspondentieadres zodat leden zelf kunnen besluiten of zij naar de uitvaart toe willen of  

  een kaart sturen naar de nabestaanden. Het bestuur neemt dit in overweging. 

- Een binnengekomen vraag van een lid zal behandeld worden bij de  rondvraag.  

Er zijn verder geen ingekomen stukken 

 

3. Vaststellen verslagen 

Verslag van de ALV van 27 maart 2019. 

Uit de zaal komt een vraag over punt 10: wat was de reactie op de brief aan de SG? 

Vanuit het bestuur komt een korte uiteenzetting over het gesprek dat het dagelijks bestuur heeft 

gehad met de SG. De SG heeft gesproken met het bestuur van de personeelsvereniging OCW. 

Helaas heeft deze aangegeven geen contact met ons te willen hebben. De reden blijft onbekend. De 

SG kan in deze niet dwingend optreden. De situatie is nu zo dat een samenwerking met de 

personeelsvereniging voorlopig niet tot de mogelijkheden behoren. De contacten met OCW lopen nu 

via de directie O&B. We hebben daar nu een vast contactpersoon.  

Over punt 8 volgt de vraag: waarom mag het eigen vermogen van de vereniging niet groter zijn dan 3x 

het deelnemersbedrag (3 x jaarcontributie x aantal leden) 

Het bestuur antwoordt: om de subsidie te ontvangen heeft de SG deze grens bepaald. 

 

Jaarverslag 2018 

Een kleine wijziging in het jaarverslag. Onder punt Bestuur moet in de 2e regel van onderen 

de naam van een bestuurslid worden vervangen.. 

 

 

4. Financiën en ledenadministratie 

Financieel jaarverslag 2019. 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2019 en de daarbij behorende 

specificaties jaarrekening 2019. Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom de kosten van de 

Kerstborrel dit jaar zo hoog zijn uitgevallen. Uit de specificatie blijkt dat de meeste kosten zijn gemaakt 

voor het inhuren van een speciale gast die we op deze middag hebben gehad. Daarnaast zijn wat 

versieringen gekocht die we de komende jaren ook kunnen gebruiken. Overige kosten, zoals de drank 

en de hapjes zijn door OCW betaald.  

 

Verslag kascommissie en décharge bestuur over 2019 

Een lid van de kascommissie doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Hij benadrukt 

dat de financiële stukken een betrouwbaar en inzichtelijk beeld geven van de inkomsten en uitgaven. 

De kascommissie heeft de financiën in orde bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering het 

bestuur décharge te verlenen. De vergadering verleent deze décharge. 

 

Begroting 2020 

De begroting 2020 wordt door de penningmeester toegelicht besproken. Door de corona maatregelen 

zijn vele activiteiten niet doorgegaan. Voor de komende maanden staan nog enkele activiteiten 



gepland, mits er geen nieuwe corona maatregelen komen. Om aan de subsidie eisen van OCW te 

voldoen overweegt het bestuur om aan het eind van het jaar iets extra’s voor de leden te doen. Vanuit 

de leden wordt het idee opgeworpen om voor dit jaar dispensatie te vragen aan de SG voor de 

toekenningseisen van de subsidie. 

 

Benoeming kascommissie 

Het lid van de kascommissie dat helaas niet aanwezig kan zijn, heeft aangegeven nog een jaar in de 

kascommissie zitting te willen nemen. Ook het andere lid van de kascommissie stelt zich opnieuw 

beschikbaar voor de kascommissie. 

 

5. Statuten en huishoudelijk reglement 

Verzoek tot instemming met de statuten 

Artikel 10.2. Een van de leden wijst er op dat normaal gesproken een periode van 4 jaar geldt voor 

benoemingen van bestuursleden. 

Antwoord: op advies van de notaris is dit 3 jaar geworden. 

Een ander lid vraagt of het rooster van aftreden jaarlijks wordt besproken in de ALV en merkt op dat 

het niet handig is als het gehele bestuur, of een groot gedeelte daarvan, in een keer aftreedt. 

Antwoord: Het bestuur zal hier rekening mee houden en in de volgende ALV met een nieuw rooster 

van aftreden komen. 

De statuten worden ongewijzigd aangenomen door de leden. 

 

Vaststellen huishoudelijk reglement. 

Er zijn geen opmerkingen. Het huishoudelijk reglement wordt ongewijzigd aangenomen door de leden. 

 

6. Verkiezingen bestuursleden. 

Herbenoeming 

Door de verzelfstandiging van onze seniorenvereniging is het noodzakelijk dat twee bestuursleden 

opnieuw worden benoemd door de leden. Het dagelijks bestuur is door ondertekening van de statuten 

reeds benoemd voor een periode van 3 jaar. 

Alle leden gaan akkoord met de benoemingen. 

 

7 en 8. WVTTK en rondvraag. 

In een ingezonden vraag van een lid verzoekt deze het bestuur om in het vervolg rondvragen vooraf 

door de leden te laten indienen zodat het bestuur en de leden zich daarop kunnen voorbereiden. De 

leden vinden dit een goed voorstel en voor volgend jaar zal bij het rond zenden van de stukken dit ook 

expliciet worden gevraagd. 

Verder zijn er geen vragen meer. 

 

De voorzitter sluit, onder dankzegging voor de positieve inbreng, de vergadering om 16.15 uur. 
 
 


