NOTULEN
Aanwezig: Volledig bestuur
Lisa Zweers, Wienet van t Ende, Geziena Bulder, Sjoerd van Dijk, Hans van der Heide, Karen de
Lange, Wicher Koerhuis, Mieke Groeneveld, Peter Schoonderwoerd, Elco Burgler, Roy Steenbergen,
Edwin Poot, Andrea Westerik, Renee Wieringa, Jaap Meijer, Linda Dunnewind, Willemijn Veerman
en Peter Lameris.
Afgemeld: Pieter Westerik

1. Welkom & opening
Gerda opent de vargadering met gebed en vervolgt met psalm 121.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de aanvulling van Gezien met een A.

3. Bespreken en vaststellen notulen vorige vergadering
Arjen legt de reden van vermissing uit en de gebrekkige notulen worden zonder vragen
vastgesteld.

4. Bestuursmededelingen
Gerda noemt de vrije posities in commissies waar nieuwe mensen voor worden gezocht, hierbij
benadrukt ze de toerustingscommissie. Ze noemt ook de vacature voor penningmeester die vrij
gaat komen en roept iedereen op na te gaan of ze het leuk vinden of iemand kennen die het
misschien leuk vindt. En zo ja om dit door te geven aan het landelijk bestuur. Dit was de vorige
keer een probleem en daarom is het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan en op tijd te
beginnen.
5. Plannen project Ermelo en Venlo
Willemijn legt de plannen uit van Ermelo, die na komende zomer stopt, en Venlo, waar de
samenwerking met het Leger des Heils is stopgezet. Deze projecten hebben allebei een locatie
nodig. Dit zal worden gedaan door een permanente projectplanningscommissie. Deze bestaat nu
uit 8 leden en is nog een groei verwacht.

5. Plannen project Ermelo en Venlo
Willemijn vertelt dat Ermelo na volgend jaar ophoudt te bestaan. Venlo is dit jaar gestopt door
verzelfstandiging van het Leger des Heils. Deze twee projecten hebben allebei weer een nieuwe
plek nodig. Hier gaan ze samen naar op zoek in een permanente projectplantingscommissie. Het
doel van de commissie is om samen te zoeken naar projectmogelijkheden en wanneer een project
opgestart wordt leden uit deze commissie het projectbestuur gaan vormen. Een deel zal

commissielid blijven en de commissie wordt aangevuld om samen weer een project op te starten
zodat kennis blijft en het wiel niet herhaaldelijk uitgevonden hoeft te worden.
6. Financiële stand van zaken E&R landelijk
Willen heeft de jaarrekening en balansen van afgelopen twee jaar weer volledig op orde.
Afgelopen half jaar is er veel gekeken naar onduidelijkheden. Dit in samenwerking met de nieuwe
boekhouder. Aan de hand van de powerpointpresentatie legt hij uit wat de uitgaven zijn en
waarom.
Peter heeft een vraag, of de bundels uit de balans kunnen worden gehaald omdat het niet
bevordelijk werkt voor de duidelijkheid. Verder is hij vol lof over de financiële stukken. Walter is
gestopt met de kascontrolecommissie, daarom wordt gevraagd wie het ziet zitten Peter te gaan
helpen. Wicher stelt zich beschikbaar en zal voor de komende periode plaats nemen in de
kascontrolecommissie.
Beide balansen en de jaarrekening zijn nog niet gecontroleerd door de commissie en worden
daarom pas bij de volgende vergadering in april gechargeerd.
7. Voorstellen en vragenronde Geziena Bulder als kandidaat voorzitter
Geziena stelt zich voor aan de vereniging. Ze is al enkele jaren vol enthousiasme actief bij eenr
landelijk. Ze draait eenr in Bussum en daarvoor in lathum. Ze wil zich graag richten op pr, en met
name leden enthousiasmeren voor landelijke dagen, en zo de eenheid verenigingsrechtelijk terug
te winnen.
Vragen eerste ronde:
Willemijn, welk project draai je? Hoe wil je de pr doen, hoe wil je meer mensen bereiken?
Andrea: hoe wil je dat bereiken dat landelijke dagen weer druk bezocht gaan worden?
Edwin: kaderden, hoe zie jij E&R over 5 jaar?
Peter: wat vind jij het leukst om te doen?
Antwoord op:
Willemijn: Bussum, mensen enthousiast maken door actief te benaderen en mee te nemen naar
landelijke dagen. Meer mond op mond reclame, vooral vanuit projectbestuur. Dat werd in Bussum
goed gedaan en daar waren veel mensen aanwezig, wat laat zien dat het werkt.
Andrea: dat heb ik al gezegd eigenlijk, de mond op mond reclame werkt het best. En dit moet echt
uit de mensen die hier zijn en de projectbesturen komen.
Edwin: ik heb nog geen heel concreet beeld hoe ik dat wil doen. We hebben al wel een mooi
meerjarenplan liggen waar we veel mee kunnen. Deze moeten we wel blijven bekijken of dat nog
echt E&R is wat past bij de tijd.

Peter: wat ik het leukst vind is bezig te zijn met het ontwikkelen van beleid en visie en zo bezig te
zijn met de toekomst van E&R.

7. Stemming Gezien Bulder
Andrea en Sjoerd stellen zich beschikbaar om samen met Sandra de stemmen te gaan tellen. De
briefjes worden uitgedeeld en we gaan over tot stemming.

8. Openstaande vacatures
Volgende ALV neemt Willem afscheid als penningmeester. Deze vacature moet dus opgevuld
worden, dat blijkt vaak lastig. Gerda doet een oproep aan alle leden hierover na te denken. Als je
iemand kent of zelf interesse hebt laat het dan vooral weten aan 
voorzitter@eenr.nl
en dan kan
Geziena erop doorpakken.
Daarnaast is er nog een vacature voor de toerustingscommissie. Deze commissie bestond vorig
half jaar uit Lisa. Maar alleen is dit een zware taak, hier zijn nieuwe mensen voor nodig. Willemijn
geeft aan dat zij wel aan de toerustingsboekje wil meeschrijven voor komende zomer. Dat is
hartwerk, doen waar je enthousiast van wordt.
Edwin deelt mee dat de taakgroep communicatie ook graag aanvulling wil. Zij komen op het
moment mensen tekort om de communicatie volledig te kunnen doen. De belangrijkste nood zit in
schrijvers voor de tentstof.

9. Afscheid voorzitter Gerda ten Heuw
Gerda roept voor haar afscheid alle aanwezige commissieleden naar voren. Deze helden, begint
ze, doen bijn aal het werk Vaarkrant de meeste mensen denken dat het bestuur ze doet. Ze heeft
voor alle commissieleden een waxinelichthouder met E&R logo erop meegenomen als bedankje.
Daarna geeft ze een soortgelijk cadeautje aan alle bestuursleden.
Vervolgend neemt Sandra het woord over van Gerda om haat te bedanken voor haar geweldige
inzet afgelopen twee jaar. Ze heeft een happy meal voor haar meegenomen vol met badeendjes.
Er was zowaar een E&R eend bij.

10. Uitslag stemming en logisch gevolg hiervan
Uitslag stemming: Sandra: 22 voor 0 tegen 0 onthouding.Gerda stelt Willem in als vice-voorzitter
tot inslag van de nieuwe voorzitter. Willem slaat Gerda uit als voorzitter van E&R. Willem slaat
Geziena in als voorzitter van E&R.

11. W.V.T.T.K.
Edwin komt terug op pr. Hij erkend het probleem van beperkte zichtbaarheid. Hiervoor is hulp van
projecten heel belangrijk. volg de social media en deel het! Neem ook vooral contact op met de

commissie. En mond op mond reclame werkt echt het beste, nogmaals. Neem mensen mee! We
moeten communicatie samen doen.

12. Rondvraag
Hoe gaan we de boeken vernietigen. Feestvuur? Hans doet een oproep voor contactgegevens van
commissieleden van HBO loog. Is de locatie al bekend voor springweekend? De verhouding kosten
en opkomst loopt enorm uiteen, er wordt dus gezocht voor alternatieve locaties. Andrea noemt
de ambities van Geziena qua opkomst.

13. Sluiting
Geziena sluit de vergadering met gebed.

