Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging OCW op
1 september 2021 bij restaurant Luden aan het Plein 6-7 in Den Haag.
Aanwezig zijn alle 5 de bestuursleden en 25 stemgerechtigde leden. Van 11 leden is een bericht van
verhindering ontvangen.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Helaas zijn sinds de laatste
algemene vergadering 2 leden overleden. De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte ter nagedachtenis.
Op het verslag van 11 september 2020 zijn enkele tekstuele wijzigingen. Vanuit de zaal wordt nog
geïnformeerd naar de mogelijkheid van het aanvragen van dispensatie aan de SG voor de
toekenningseisen van de subsidie 2021. De penningmeester geeft aan dat de huidige financiële
situatie van onze vereniging daar geen aanleiding toe geeft.
Financiën en ledenadministratie
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het financieel jaarverslag 2020. Door de
corona maatregelen staan vele activiteiten op € 0. De bestuurskosten zijn in 2020 hoger dan
verwacht, dit wordt veroorzaakt omdat de vergaderingen van het bestuur niet in de Hoftoren konden
plaatsvinden daardoor werden extra kosten gemaakt.
De kascommissie doet verslag van haar bevindingen. De financiële stukken geven een betrouwbaar
en inzichtelijk beeld 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.
Tijdens de vergadering wordt een nieuwe kascommissie gekozen. 2 leden stellen zich beschikbaar
terwijl een huidig lid van de kascommissie als reserve zal optreden.
Begroting 2020
De begroting 2021 wordt door de penningmeester besproken. Voor de komende maanden staan nog
enkele activiteiten gepland, mits er geen nieuwe corona maatregelen komen. De begroting wordt door
de aanwezigen goedgekeurd.
Bestuursverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat zij zich met enkele bestuursbesluiten niet kan verenigen en zich daarom
niet herkiesbaar stelt. De toelichting die zij geeft leidt tot discussie in de vergadering waarbij blijkt dat
de genomen bestuursbesluiten worden gesteund door de vergadering. Ook het bestuurslid
ledenadministratie stelt zich, om privéredenen, niet meer herkiesbaar. Naast de 2 kandidaten die door
het bestuur zijn voorgesteld (Mark Weekenborg en Martine Soethout) zijn er geen andere kandidaten.
De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen. Vanuit de zaal worden Rina Koeners en Wil
Stapel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de seniorenvereniging. De penningmeester
overhandigt beiden een mooie bos bloemen. De secretaris wordt herkozen

De oud-voorzitter sluit, onder dankzegging voor de positieve inbreng, de vergadering om 16.30 uur.

