Verslag ALV 2015 van de HCC!forth gebruikersgroep
Datum: 11-4-2015
Plaats: Bilthoven
Aanwezig:
• Joost van Ballegooijen (JB)
• Coos Haak (CH)
• Robert Henneke (RH)
• Albert van der Horst (AH)
• Karel van Joolen (KJ), notulist
• André de Knegt (AK)
• Ben Koehorst (BK)
• Léon Konings (LK), voorzitter
• Gijsbert Koolen (GKO)
• Gerard Kramer (GKR)
• Teun Liedorp (TL)
• Henny Luijkx (HL)
• Frans van der Markt (FM), secretaris
• Albert Nijhof (AN)
• Cees Nobel (CN)
• Willem Ouwerkerk (WO)
• At van Wijk (AW)
• Dick Willemse (DW), penningmeester
• Gerard Vriens (GV), gast
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Opening
Notulen ALV 2014
Aanwijzing Notulist
Financieel overzicht penningmeester
Verslag van de secretaris
Wijzigingen in het bestuur
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

– (LK) opent de vergadering om 14:15 en vermeldt het overlijden
van onze leden Arie Kattenberg en J.H. Wybenga.
– Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van de ALV 2014
– (KJ) schrijft alles op en geeft zijn aantekeningen aan (FM) voor het maken
van de notulen, (AH) is daar blij mee.

Financieel overzicht penningmeester
Dick Willemse somt op:
1. Voor de zaalhuur krijg ik een nota, deze stuur ik door aan de afd.
geldzaken van de HCC in Haarlem en die voldoet het bedrag. Omdat wij een
erg kleine gg zijn hebben we geen codegenerator van de ABN-Amro (meer)
(kost geld) en alle betalingen aan derden en de declaraties worden door
"Haarlem" uitgevoerd.
2. Elke HCC gg en afdeling krijgt een budget "bestuurskosten". Alle uitgaven
voor onze vereniging worden onder "bestuurskosten" geboekt.
3. Projecten kunnen alleen als zodanig gefinancierd worden als er een door
de projectencommissie goedgekeurd voorstel is. Er is een
voortgangsrapportage vereist voor langdurige projecten.

Er worden wat vragen gesteld:
• Zijn er regels als je bv geen budget indient, dat je dan als groep
opgeheven wordt?
• Zijn er 'harde' managers bij de HCC?
• Wat gebeurt er als dit gebouw (van de bijeenkomsten) verkocht wordt en we
moeten verhuizen? Antwoord: er is iets in Arnhem waar we terecht kunnen.
• (DW) We moeten laag in de kosten blijven, dan is er geen probleem.
• (AH) Wat het budget en de projecten betreft. We doen wel veel maar
financieel is dat nauwelijks zichtbaar.
Het gaat om het planbaar aspect met daarbij een tijdlijn.
Niemand stelt voor om daar een project van te maken. Voorbeelden: de
tingeltangels of het orgeltje. Er zijn doorlopend activiteiten en men ziet
dat ook vanuit de HCC.

Verslag van de secretaris
Dit is een aparte presentatie op de beamer, die al op de site staat:
http://www.forth.hcc.nl/w/uploads/Tijdlijn/ALV_2015_verslag.pdf
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Volgens kadernet zijn er nog steeds 108 leden, in de jaren 80 waren dat er
veel meer.
De secretaris ziet alleen het aantal leden en ook geen mutatiedetails.
HCC is afgestapt van zelf mailings versturen en alles gaat nu via
Tripolis. Daarmee kunnen we niet al onze leden bereiken en sommige hebben
zelfs geen E-mailadres.
Iedereen is ingedeeld in een regio en (FM) toont een link naar de website
waarop de percentages per regio staan (bv. Haaglanden heeft 13% van de
leden).
Ook kan men zien van welke groepering leden van HCC!Forth ook lid zijn (bv
27% is tevens lid van Robotica).
Verder is er een overzicht van de verdeling van de leden over de jaren
waarin men lid is geworden van HCC!Forth (x% vanaf 1980, y% vanaf 1981
etc.) en ook van de leeftijdsopbouw.
De meeste leden zijn geboren tussen 1945 en 1960.
En nog diverse andere statistieken zijn op kadernet te vinden. De grootste
groep is Compusers met 9000 leden.
In 2014 zijn er weer 6 mailings geweest voor iedere bijeenkomst met de
onderwerpen die daar besproken c.q. gedemonstreerd werden.
De bijeenkomsten werden altijd goed bezocht door rond de 20 leden. Er
wordt een overzicht gepresenteerd waarin zo'n 12 onderwerpen die op de
bijeenkomst aan de orde zijn geweest.
De werkgroepen komen aan de orde.
De website bevat alle mailings sinds juni 2010 en er is een tijdlijn
toegevoegd door (LK) en (AH) .

Bestuurswisseling
De voorzitter (LK) meldt dat de secretaris aan de beurt is om af te treden, maar
zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld. Alle aanwezigen stemmen voor het
herkiezen van (FM) als secretaris en applaudisseren daarna.

Wat verder ter tafel komt
•

2e sleutel voor toegang tot het pand van de bijeenkomst. Dit voorkomt het
wachten op de man met de sleutel, zoals een paar keer gebeurd is.
We moeten dit netjes regelen met de beheerder en laten weten wie de

sleutels hebben. Ook is er mogelijk iemand in de buurt waar we een
noodsleutel kunnen halen.

Rondvraag
•

(BK) vraagt of er mensen van HCC geïnteresseerd zijn in de bijeenkomsten.
Dit is al het 3e of 4e jaar dat hij dit opmerkt. Hoe kunnen we hen
bereiken? We staan nog steeds niet in de HCC-agenda.
Het is de 2e zaterdag van elke even maand met een enkele uitzondering,
maar dat is blijkbaar niet voldoende info, om uitnodigend te zijn.

Sluiting
Om 14:55 sluit (LK) de vergadering.

