Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 September 2020
Afwezig met kennisgeving: Bert de Groot
Aanwezig: Bestuursleden,Kees Blomsma, Anne J Mulder, Pieter Mulder, OlphertSmit, Wiepie v
Nieuwenhoven
Opening door Sietse Oldersma
Ingekomen stukken:
Dak is aan vervanging toe, opdracht voor werk gaat tesamen met de Kerk.
De binnendeuren van de Aula zijn geverfd in een grijze tint.
Notulen van de ALV ledenvergadering van 2019 worden gelezen en goedgekeurd
Mededelingen secretariaat:
In Februari zijn en paar bestuursleden naar de Clustervergadering geweest.
Op 29 juli is er een bestuursvergadering geweest ter voorbereiding op de ALV
In verband met de Corona omstandigheden zijn er weinig activiteiten geweest, alleen het
noodzakelijke. De Aula volgt de richtlijnen van het RIVM.
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en goedgekeurd, ook de accountant heeft de
jaarrekening weer goedgekeurd. Na het doornemen van de financiële stukken merkt Anne Jan op
dat er nogal verschil is in de winst, Sietse legt uit dat dit te maken heeft met meer of minder
uitkeringen ivm overlijden of het aantal uitvaarten die worden verzorgd.
Er is ook een vraag waarom er zoveel reserve is, kan hier niets mee worden gedaan? Sietse legt uit
dat wij juist een grote reserve nodig hebben. Als er plots of in de toekomst veel leden (in kort
tijdsbestek) overlijden, zullen wij ook ineens veel uitkeringen moeten doen. De Liquiditeit is ruim,
maar willen we ook ruim houden met het oog op de toekomst.
Bestuur aftredend: B.J. Hoeksma;blijft en nog steeds S. Oldersma;blijft tot er een opvolger is
gevonden.
Benoemd voor de kascommissie 2021: Anne jan Mulder en Olphert Smit, reserve: Pieter Mulder
De contributie wordt voor 2021 vastgesteld op € 20,- en de vergoeding op € 800,Dit blijft dus gelijk aan 2020, wij streven nog steeds naar een verhoging van de vergoeding.
Na reactie op het voois rapport, gaan wij bekijken wat mogelijk is.
Rondvraag:
Olphert vraagt naar jaarverslag secretaris, dit is al besproken, er is weinig “nieuws”omdat na de
ALV van vorig jaar er bijna geen activiteiten zijn geweest.
Sietste merkt nog op dat de Ketel in de Aula afgelopen Januari vervangen is.
Hiermee wordt de vergadering gesloten.
Notulist
Boukje Hoeksma

