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Impressies van de ALV 2018
Jeroen Schuphoff, voorzitter

Begin April was het tijd voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij zoals
gewoonlijk de financiën worden gepresenteerd. Vooraf waren er maar 17 aanmeldingen;
een stuk minder dan andere jaren. Het kon niet liggen aan de presentatie die later op de
avond zou zijn, want dat leek ons een interessant onderwerp. Mogelijk omdat de ALV dit
jaar niet, zoals andere jaren, in Wageningen maar in het minder centraal gelegen Zwolle
werd gehouden. De ervaring leert dat er meestal wel meer mensen komen dan dat er
vooraf zich hebben gemeld. Omdat er dit jaar naast de financiën ook statutenwijzigingen en een huishoudelijk reglement op de agenda stonden, was de aanvang van de ALV
ook een uur eerder dan normaal. Ik was dan ook blij verrast toen er bij aanvang van de
vergadering toch een groep van een man of 30 in de zaal zat, en druppelsgewijs leden
bleven binnenkomen (Foto 1).
Eerst kwam de bestuurssamenstelling ter
sprake. Er was en blijft een vacature voor
secretaris. Niemand heeft zich tot op heden
gemeld voor deze functie. Dus bij deze een
oproep: wie deze taak op zich wil nemen,
kan contact opnemen met iemand van het

bestuur (Foto 2).
Vervolgens heeft de kas-controle-commissie haar bevinden gedeeld met de leden.
De kascontrole was zeer tevreden over
het werk van de penningmeester van het
bestuur: Jori de Kok. De kascommissie

Foto 1: De aanwezige leden luisteren aandachtig naar de opmerkingen van de voorzitter Jeroen
Schuphof
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Foto 2: De bestuursleden, Jeroen Schuphoff, Jelle Busscher, Jori de Kok en Ramon Wijts,
luisteren aandachtig naar een van de leden tijdens de ALV-2018.

had alleen de opmerking dat de verzorging
tijdens de controle wel wat karig was, met
slechts een kop koffie, zelfs zonder koekje.
Daarom werd voorgesteld de bestuursleden
jaarlijks een onkostenvergoeding van 50
euro te verstrekken opdat ze de kascommissies beter kunnen enthousiasmeren.
Samengevat wordt het financiële jaar
2017 positief afgesloten, met een resultaat
e1.976. Dit komt deels doordat er afgelopen
jaar weinig activiteiten voor de leden waren
georganiseerd. De activiteitencommissie
heeft echter nieuwe leden gevonden, en ik
verwacht dan ook dat we komend jaar wel
diverse activiteiten zullen hebben. Op het
moment van schrijven is de vrijwilligersdag
reeds geweest, en staan een netwerk-avond
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met bbq bij ACAC en een excursie naar
België ook al op de agenda. Het belooft
een goed jaar te worden voor wat betreft
activiteiten voor leden.
Na het financiële gedeelte volgde een korte
pauze, zodat de aanwezige leden de voorgestelde statutenwijzigingen nog eens door
konden nemen. Na de schorsing volgde een
goede discussie over sommige punten, en
werden waardevolle suggesties gedaan. De
klok tikte echter rustig door, en Margreet
van Vilsteren van de Good Fish Foundation, vroeg zich al bijna af of ze voor niets
helemaal uit Luxemburg naar Zwolle was
gekomen. Om te zorgen dat er nog genoeg
tijd over bleef voor de presentatie , en een
borrel achteraf, werd er besloten om na

Foto 3: Aankondiging van Margreet van Vlisteren van de Good Fish Foundation.

het bespreken van de statutenwijziging de
overige punten op de agenda over te slaan,
en op een volgende ledenvergadering pas
te bespreken. Als bestuur zullen we de gedane suggesties en voorstellen bespreken
met een notaris.
Op een volgende ledenvergadering na de
zomer, zullen de statutenwijzigingen nogmaals op de agenda staan, samen met een
voorstel voor een huishoudelijk reglement.
Het concept huishoudelijk reglement is
in de tussentijd te downloaden via onze
nieuwe website. Mocht u na het lezen van
het concept huishoudelijk reglement vragen
of suggesties hebben, neemt u dan contact
op met iemand van het bestuur. We kunnen eventuele suggesties dan meenemen,

zodat op de ledenvergadering van na de
zomer een definitieve versie vastgesteld
kan worden.
Na de lange ledenvergadering, waren de
aanwezige leden alles behalve ingedut.
Er volgde een goede discussie naar aanleiding van de presentatie van de Good
Fish Foundation, en tijdens de navolgende
borrel bekeek een groep leden de visfaciliteiten van de Groen Welle (zie elders in dit
nummer). En hoewel er door alle uitloop
minder tijd over was voor de borrel, is er
toch nog gezellig nagepraat, totdat we door
de beveiliging vriendelijk verzocht werden
het gebouw te verlaten. Al met al denk ik dat
we terug kunnen kijken op een geslaagde
avond, met veel betrokken leden.
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