Notulen Algemene Ledenvergadering OVS op 1 juli 2021
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
1.

Opening en welkom door de voorzitter
Om 19.50 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ten gevolge van de COVID pandemie heeft het bestuur nog geen enkele activiteit
kunnen organiseren. De ALV is de eerste fysieke bijeenkomst binnen zes maanden.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter staat stil bij het overlijden van twee leden in het verenigingsjaar 2020.
Op 29 oktober 2020 overleed Herman van der Zee. Herman was een zeer betrokken
en trouw lid.
Op 18 mei 2020 overleed Steven Bosgraaf. Steven was een talentvol ondernemer.
Steven BV was – en is nog steeds – een succesvol bedrijf gespecialiseerd in aanvulen verpakkingsmachines voor verse voedingsmiddelen en convenience food.
Op 13 juni 2021 is overleden Lucas van der Molen. Lucas bestierde -samen met zijn
vader- het bedrijf DWM Products.
Het bestuur heeft verder geen mededelingen of stukken ontvangen.

3.

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2020

4.

Vaststellen jaarverslag secretaris
De voorzitter geeft het woord aan Berend Westra. Berend bespreekt het jaarverslag
2020.

5.

Financiële zaken

a. vaststellen financieel verslag 2020
b. vaststellen begroting 2021: u treft aan de oorspronkelijke begroting 2021 en de
aangepaste begroting ten gevolge van de Coronaproblematiek
c. verslag kascommissie
d. vaststellen contributie verenigingsjaar 2021
e. decharge

De voorzitter geeft het woord aan Sander van der Wal, penningmeester. De
penningmeester laat weten dat in het jaar 2020 maar weinig kon worden
georganiseerd. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 9 januari 2020 bij
’t Haske. Een algemene ledenvergadering werd gepland op 19 maart 2020 bij
Restaurant Hjir is ’t in Sint Nicolaasga. Op dat moment verkeerde Nederland – van het
één op het andere moment – in een volledige lockdown. De ALV heeft geen doorgang
kunnen vinden.
Om toch wat voor de leden te kunnen betekenen werden twee voucheracties
georganiseerd; één in de zomer en één in de kerstperiode.
De penningmeester licht toe dat voor het komende jaar een begroting is opgesteld.
Voor de Smuk Oerkes is begroot een bedrag aan € 18.000,--; voor de automatisering is
begroot € 6.000,--.

c. verslag kascommissie
De kas werd gecontroleerd door Lammert Hofstra en Jentje Noppert. Lammert en
Jentje laten weten dat zij de controle hebben uitgevoerd en dat de boekhouding keurig
op orde is.
De voorzitter vraagt aan Lammert Hofstra of hij nogmaals deel wil uitmaken van de
kascommissie. Lammert is daarmee akkoord. In verband met het feit dat Jentje
Noppert tweemaal deel heeft uitgemaakt van de kascommissie dient een opvolger voor
Jentje te worden gevonden. Henk Siemonsma is daartoe bereid en treedt toe tot de
kascommissie voor het jaar 2021.

d. vaststellen contributie verenigingsjaar 2021
De contributie voor het verenigingsjaar 2021 wordt onverkort vastgesteld op € 110,-per jaar per lid.

e. decharge
De voorzitter vraagt de leden om decharge te verlenen aan het bestuur. Met
instemmend applaus wordt decharge verleend.
6.

Digitalisering
Jeroen Blaauw geeft een toelichting op het verder digitaliseren van de vereniging.

7.

Agenda en activiteiten de komende maanden
Het is nadrukkelijk de bedoeling weer Smuk Oerkes te gaan organiseren. Tevens wil
het bestuur zo mogelijk het seizoen aftrappen met een barbecue.

8.

Ledennieuws
Het aantal leden is licht gedaald. De voorzitter doet een beroep aan de leden om
collega ondernemers op te roepen lid te worden van onze vereniging.

9.

Bestuurswisseling
-

Aftredend en herkiesbare bestuursleden
Jan Bijlholt werd in het bestuur gekozen in 2017. Op basis van de statuten geldt
een benoeming voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan één keer
worden verlengd. Jan Bijlholt stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Jeroen Blaauw neemt het woord en vraagt aan de leden of ingestemd kan
worden met herverkiezing van Jan Bijlholt als voorzitter. Unaniem wordt Jan
herkozen als voorzitter van OVS.

-

Tussentijds aftredend en niet herkiesbare bestuurslid
Tiede Boersma maakt zes jaar deel uit van het bestuur. Tiede heeft zijn bedrijf
Boersma Adviseurs voor een deel afgestoten. Tiede heeft het besluit genomen
om terug te treden uit het bestuur. Jan roemt de tomeloze inzet van Tiede. Tiede
heeft vele Smuk Oerkes op voortvarende wijze georganiseerd. Tiede kent heel
veel leden van de OVS. Tiede is van onschatbare waarde geweest voor het
bestuur. Alhoewel Tiede formeel terugtreedt uit het bestuur is hij wel bereid op de
achtergrond nog bij het bestuur betrokken te blijven. Jan maakt kenbaar dat
zeker van zijn kennis en inzet gebruik gemaakt zal worden.
Tiede wordt bedankt met een applaus. Op een later moment zal van Tiede op
passende wijze afscheid worden genomen.

-

10.

Uitbreiding bestuur
In verband met het vertrek van Tiede bestaat er behoefte aan uitbreiding van het
bestuur. Grietje van Reijnst van Fotografie ‘het staat erop’ heeft contact
opgenomen met het bestuur. Afgesproken is dat Grietje zal proefdraaien. Indien
het over en weer bevalt zal Grietje formeel voorgedragen worden als bestuurslid
in de ALV van maart 2022.

Rondvraag
Eén van de leden stelt de vraag waarom OVS geen rouwadvertenties plaatst bij
overlijden van een lid. Het bestuur laat weten dat zij niet altijd op de hoogte is van een
overlijden. Martha Smit, oud voorzitter, laat weten dat in het verleden ook is besproken
het al dan niet plaatsen van een advertentie bij overlijden van een lid. Destijds is
besproken dat niet te doen omdat -zoals ook Jan Bijlholt vermeldt- het bestuur niet
altijd op de hoogte is van het overlijden van een lid.
De vraag wordt gesteld hoe de voucheracties worden gewaardeerd, alsmede hoe de
verstrekking van het borrelpakket in het voorjaar 2021 wordt gewaardeerd. De acties
zijn in goede aarde gevallen.
Marco Keizer stelt zich voor als nieuw lid. Hij werkt voor de dagbladen van de NDC
Mediagroep als fotograaf. De voorzitter roept alle leden op om zaken die besproken
moeten worden met de gemeente ook aan het bestuur kenbaar te maken. Een
delegatie van het bestuur heeft met regelmaat -circa vier keer per jaar- overleg met de
gemeente. Input van de leden kan de kwaliteit van het overleg met de gemeente
verbeteren.

11.

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.
Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. In verband met de coronapandemie
kan helaas geen aansluitende borrel worden georganiseerd.

Akkoord voorzitter

Akkoord secretaris

