Notulen Algemene Vergadering
Gehouden op 19 november 2016 te Zwolle
Vereniging Evangelisatie & Recreatie
Voorzitter: Geziena Bulder
Notulen: Arjen Veerman (secretaris)
Andere bestuursleden:
Walter Tak (penningmeester)
Eelko Kooistra (1e contactpersoon projecten)
Sandra Winkel (2e contactpersoon projecten)
Afmeldingen:

1. Welkom en opening
Geziena opent de vergadering door het lezen van de tweede brief aan Johannes. Vervolgens gaat ze
voor in gebed.

2, 3. Vaststellen agenda, notulen 19-03-2016
Geziena geeft de wijzigingen in de agenda door die aan de hand van het gemis van een nieuwe
secretaris niet allemaal door kunnen gaan. i.v.m. functioneren van de beamer worden eerst de
bestuursmededelingen gedaan.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen bestuur
Eelko blikt kort terug op het kaderweekend en de besproken onderdelen. In het springweekend komt
het bestuur met voorstellen adhv het besprokene op het kaderweekend. Dit gaat onder andere te
maken hebben met adviseurs en redenen van lidmaatschap.
Hanneke Meedendorp vraagt wat de adviseurs precies doen in verband met de vrijgekomen plekken
door verschillende redenen. Eelko ligt dit kort toe.

5. Concept begroting – toelichting ANBI

Walter ligt de conceptbegroting toe. Er is vrij veel in veranderd, met name in de verslaglegging van de
projecten. Dit is nu aangepast naar de AMBI-norm. Giften direct naar projecten worden nu
toegevoegd aan zowel inkomsten en uitgaven.
Dankzij bovenstaande zal vanaf nu in resultatenrekeningen zichtbaar worden welke directe giften
projecten hebben ontvangen.
In de najaarsvergadering wordt geen verslag gedaan van het afgelopen seizoen, specificatie komt op
springweekenden. Binnen een half jaar moet alles goedgekeurd zijn i.v.m. AMBI.
Voor het toekomstig jaar wordt inkomensstijging verwacht, doordat ook de giften van campings dan
meegenomen gaan worden komen we uit boven de norm van 90% naar het doel van de vereniging.
Vraag Maaike, Bussum, hoezo verwachten we meer inkomsten van kerken?
Walter: We kunnen beter gaan werven, kerken houden niet altijd rekening met E&R in collectes
waarbij het wordt vergeten.
Vervolgvraag Maaike: Overige donateurs worden minder? Dat is inderdaad wat lager ingeschat.
Rick, Ermelo: In 2015/2016 in nieuwe indeling?
Walter: Dit is de indeling zoals hij moet gaan worden.
Vervolgvraag: Hoe kunnen we er bij de volgende vergadering voor zorgen dat het vergeleken kan
worden?
Dat kan gewoon, het wordt duidelijk uitgelegd. Het is inderdaad wel iets ingewikkelder te
beoordelen, daarvoor is er ook een kascontrolecommissie. Het oude systeem kan ernaast gelegd
worden, maar in bespreking liefst alleen deze presentatie.
Christine, Bussum: Waarop is gebaseerd dat we meer uit gaan geven?
Walter: Uitgaven blijven gelijk maar onzichtbare geldstromen worden zichtbaar. Inkomsten werden
weggestreept tegen uitgaven. Resultaat wordt uiteindelijk gelijk geschat. Projecten hebben dit altijd
al wel aangegeven.

6. Voorstellen nieuwe secretaris PUNT IS GESCHRAPT
Er is geen secretaris gevonden waardoor er ook niemand wordt voorgesteld.
Bestuursvoorstel is om wanneer er uitslag is uit de lopende gesprekken of iemand anders die zich
meldt iemand de functie waar te laten nemen die het ziet zitten secretaris te worden. Diegene kan
dan direct instromen en op het springweekend verkozen worden. Het bestuur zal alle leden dan per
direct op de hoogte stellen door middel van een nieuwsbrief.
Petra, Dordrecht: In 2012 hebben we ook tijdelijk zonder gezeten, gewoon op dezelfde manier nog
een keer doen.
Maaike: Kan diegene zich voorstellen in een filmpje?
Dat hangt af van het persoon, foto komt sowieso.
Hanneke, Mimeteam: Normaal met stemming, kan je nog tegen stemmen?
Geziena: Je kan altijd tegen stemmen of bezwaar maken.

Rick, Ermelo: Is dat persoon na spring pas secretaris of gelijk bij in werking treding.
Geziena: Dit gaat in overleg, officieel vanaf spring.

7. Voortgang zoektocht nieuw project Ermelo
Rick houdt namens Ermelo een verhaal over de update. Ze zijn veel campings langsgegaan voor
geschiktheid voor E&R. Veel campings hebben al teams of geen interesse. Er zijn positieve berichten
uit de tweede vraagronde voortgekomen. Ook wordt er gekeken voor een eventueel stads- of
dorpsproject. De kersvakantie is de deadline voor een concreet nieuw projectplan.
Chris, geen project: Wanneer denk je met het project te kunnen starten?
Rick: We verwachten komende zomer te beginnen met draaien. Er is al een vergevorderd gesprek
gaande. Omdat dit 1 of 2 weken betreft kan er eventueel naar een tweede nieuwe project worden
gekeken.
Hanneke, mimeteam: Vanuit een buurtcentrum in de wijk aan de slag kan toch ook gewoon?
Eelko: Ja, maar we zijn op zoek naar continuïteit door het jaar heen. Dus we willen ook weten wat we
van elkaar verwachten. Voorkeur is een campingproject.
Petra, Dordrecht: Waaraan moet de camping voldoen?
Het moet breder zijn over kinderen, jongeren en volwassen kunnen worden voortgezet.
Hanneke, mimiteam: Zutphen wil eventueel een project hebben.
Rich, Eelko: Stuur het door, als de kerken kunnen ondersteunen wel.

8. Openstaande vacatures
Allereerst de vraag of jullie je beschikbaar willen stellen ons te steunen in het zoeken naar mensen
voor de verschillende functies. Dat staat in de weg voor het werken aan beleid.
Secretaris
Contactpersoon projecten (2x)
Taakgroep communicatie (2x), vooral voorzitter! (Edwin stopt)
Commissie landelijke dagen (wie gaat Sjoerd helpen)
Commissie toerusting (wie helpt Petra)
Vraag Peter: Hoort organisatie van kaderweekend ook bij de bestuursfunctie?
Geziena: Ja, gezamenlijk door het bestuur.
Vraag Annet: Wat als iemand niet lid interesse heeft?
Geziena: Dat kan dat helaas niet voor het bestuur, wel voor commissies en taakgroepen.

9. Afscheid Arjen
Doei!

WIJN
WHISKY
BOEKEN
SPEL

10. Uitslag stemming en het logische gevolg hiervan GESCHRAPT

11, 12. W.V.T.T.K. en Rondvraag
<<Rick Hindriks van project Ermelo neemt de notulen over vanaf hier>>
Er is niets anders ter tafel gekomen

Rondvraag
Christine, Bussum: het is de laatste keer dat we in het ROC zitten, is er al een locatie voor de volgende
keer (springweekend)
Nee, we mogen hier niet meer ziten ivm verhuizing ROC. Mocht je iets weten voor 150-200 mensen,
we zoeken in de richting van kampeerboerderij of school, en centraal gelegen.
Zwolle of eronder (zuidelijk)
Arjen Veerman (gastlid) Ermelo, Venlo/Dordrecht: Ik heb een hele mooie tijd in het bestuur gehad,
missen jullie me al?
Nee

13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten dmv gebed en hamer.
De ALV van 19 november wordt gesloten om 14:58

<mededeling>
De laatste keer dat Linda er staat

