Notulen Algemene Ledenvergadering OVS op 17 september 2020
Locatie: ’t Haske te Joure

Aanwezig namens het bestuur: Jan Bijlholt (voorzitter), Berend Westra (secretaris/
notulist), Sander van der Wal (penningmeester), Jeroen Blaauw, Tiede Boersma, Frija
Beetstra volgt de vergadering via livestream.

1.

Opening en welkom door de voorzitter
Om 16.00 uur opent voorzitter Jan Bijlholt de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Ten gevolge van de COVID pandemie zijn er sinds maart van dit jaar geen
bijeenkomsten meer georganiseerd. De geplande Algemene Ledenvergadering kon
ook niet doorgaan.
Het bestuur legt vandaag verantwoording af aan de leden. In verband met de COVID
pandemie heeft het bestuur het besluit genomen dat leden zowel de mogelijkheid
moet worden geboden de bijeenkomst fysiek bij te wonen dan wel de bijeenkomst bij
te wonen via livestream.
Het bestuur maakt er melding van dat de ALV door de COVID pandemie is vertraagd.
De presentielijst gaat rond; 13 leden zijn bij de vergadering fysiek aanwezig. Tevens
volgen 3 leden de vergadering via livestream.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Van één van onze leden (de naam van het lid is bekend bij het bestuur) werd bericht
ontvangen dat door het lid geen vouchers zijn ontvangen. Aan alle leden zijn twee
vouchers toegestuurd met een waarde van € 25,-- per voucher. De vouchers konden
worden ingewisseld bij de leden die zich daarvoor hadden aangemeld. Het bestuur
heeft achteraf vastgesteld dat een beperkt aantal leden geen vouchers heeft
ontvangen. Voor zover kan worden nagegaan werd dit veroorzaakt door het feit dat
deze leden niet de correcte (post) adresgegevens aan de secretaris van OVS hebben
doorgegeven.
Het bestuur heeft verder geen mededelingen of stukken ontvangen.

3.

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2019
Op 26 maart 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats bij Burggolf te Sint
Nicolaasga. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen jaarverslag secretaris
Bij de vergaderstukken werd gevoegd het jaarverslag 2019, opgesteld door de
secretaris. In het verslag zijn de volgende onderwerpen behandeld:

-

bestuursaangelegenheden;
overleg met gemeente;
samenwerkingsverbanden met VVLB en ONG;
terugblik op activiteiten verenigingsjaar 2019.

Berend en Jeroen hebben een nadere toelichting gegeven op het verslag.
Het aantal leden is in het jaar 2019 gedaald met vijf. De OVS heeft in 2019 22 nieuwe
leden verwelkomt; 27 leden hebben opgezegd. Eind 2019 telde OVS 367 leden.
Het jaarverslag van de secretaris werd in de vergadering ongewijzigd vastgesteld.
5.

Financiële zaken
a)

Vaststellen financieel verslag penningmeester 2019 en begroting 2019
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Sander van der Wal.
Sander geeft een toelichting op de jaarrekening.
Financieel verslag 2019
De meeste uitgaven zijn in lijn met de begroting. Begroot was een verlies van
€ 5.000. Uiteindelijk bedroeg het verlies € 7.963. De extra uitgaven werden
veroorzaakt door extra kosten in verband met Smuk Oerke bij de ballonfeesten
en extra kosten in verband met de excursie. De vereniging beschikt over
voldoende reserves om een beperkt verlies te kunnen dragen.
Begroting 2020:
Aan de leden zijn twee begrotingen gepresenteerd. De eerste begroting was
opgesteld voordat de Corona crisis uitbrak. De begroting is vervolgens
aangepast in verband met het feit dat geruime tijd geen bijeenkomsten konden
worden georganiseerd. Tevens is in de aangepaste begroting opgenomen de
voucher actie. Alle leden hebben vouchers ontvangen ten bedrage van € 50,
welke ingewisseld kunnen worden bij de OVS-leden die meedoen aan deze
actie. In de aangepaste begroting is tevens een bedrag gereserveerd om de
ICT/de digitalisering van de vereniging te verbeteren.

b)

Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit Matthijs de Korver en Jentje Noppert. Jentje
Noppert doet verslag in de vergadering.
De kascommissie heeft met Sander de boeken bekeken en geen
onregelmatigheden aangetroffen. Jentje Noppert vermeldt dat het dik in orde is.
De voorzitter vraagt aan de Algemene Ledenvergadering of aan het bestuur
decharge kan worden verleend. De Algemene Ledenvergadering gaat daartoe
over.
De voorzitter dankt de kascommissie. In verband met het feit dat Matthijs de
Korver al 2x deelgenomen heeft aan de kascommissie wordt thans een nieuw
lid gevraagd om toe te treden tot de kascommissie.
Lammert Hofstra stelt zich daartoe beschikbaar. De kascommissie voor het jaar
2020 zal worden gevormd door Jentje Noppert en Lammert Hofstra.

c)

Vaststellen begroting 2020
De aangepaste begroting 2020 (rekening houdend met de gevolgen van de
COVID pandemie) wordt ongewijzigd door de Algemene Ledenvergadering
goedgekeurd.

d)

Vaststellen contributie verenigingsjaar 2020
De contributie voor het verenigingsjaar 2020 wijzigt zich niet ten opzichte van de
contributie voor het verenigingsjaar 2019. De contributie blijft € 110,-- op
jaarbasis.

6.

Ledennieuws
Het aantal leden bedraagt 367 ultimo 2019.

7.

Bestuurswisseling

8.

-

Aftredend en niet herkiesbare bestuursleden
Geen.

-

Nieuw te benoemen bestuursleden
Geen.

Rondvraag
De voorzitter deelt mee dat het bestuur een brainstorm sessie houdt op 18 september
2020 over de vraag welke activiteiten de komende periode kunnen worden
georganiseerd. De leden worden uitgenodigd ideeën aan te reiken.
In verband met de Corona pandemie is het niet eenvoudig om activiteiten te
organiseren. Diverse leden stellen voor om kleinschalige Smuk Oerkes te organiseren
met een zeer beperkt aantal leden. Dat biedt ook de mogelijkheid aan kleinere
bedrijven om hun bedrijf te presenteren.
Dit idee zal worden meegenomen.
Uit de discussie blijkt dat de leden de activiteiten – zoals tot dusverre werden
georganiseerd – in hoge mate waarderen.

9.

Sluiting
Alvorens de voorzitter overgaat tot sluiting van de vergadering, wordt Henk van
Bruggen verzocht naar voren te komen. De voorzitter bedankt Henk voor de
uitstekende wijze waarop hij de Algemene Ledenvergadering heeft voorbereid. De
zaal is ruim opgezet; iedereen heeft een eigen tafel. De leden bedanken Henk voor
zijn alom gewaardeerde inzet met een applaus.
De voorzitter sluit de vergadering om circa 17.00 uur.

Akkoord voorzitter

Akkoord secretaris

