Notulen ALV 12 september 2020
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

12-09-2020
14:00-16:00
Zoom
Bestuur: Tom de Beer, Chantal Govaart, Robin van den Bosch, Anne Geerts, Samantha van
der Rijst
Leden: 14 leden aanwezig (lijst in bezit van bestuur)

Voorzitter:
Notulist:

Robin van den Bosch
Chantal Govaart

Nr

Agendapunt

1

Opening
Robin opent de ALV.

2

Aanwijzen voorzitter en notulist
Voorzitter: Robin van den Bosch
Notulist: Chantal Govaart

3

Vaststellen agenda ALV 12 september 2020
Robin legt de agendapunten uit aan de aanwezigen.
Goedkeuren: Iedereen is akkoord.

4

Goedkeuren notulen ALV 16 mei 2020
Goedkeuren: Iedereen is akkoord.

5

Jaarplan 2021
Tom ligt het jaarverplan 2021 toe.
Het jaarplan bestaat uit 3 onderdelen: lotgenotencontact, informatievoorziening en
belangenbehartiging, zie bijlage jaarplan 2021.
Goedkeuren: iedereen is akkoord.

6

Begroting 2021
Robin ligt de begroting toe. Wat er in 2021 met name veranderd is dat de organisatie MEO zal als
externe partij een aantal back-office taken overnemen. Daar zal SH-Jong de zogeheten back-office
subsidie aanvragen.

7

Goedkeuren: iedereen is akkoord.
Verkiezingen nieuwe bestuursleden

Ellen is als voorzitter opgestapt als voorzitter. De termijn van Chantal als secretaris en van Robin als
penningmeester lopen af. Hierdoor komen deze bestuursfuncties vrij.
De volgende personen stellen zich kandidaat voor een bestuursfunctie:
- Voorzitter: Tom de Beer
- Penningmeester: Koen Swaans
- Secretaris: Sandra Boertien, Precilla van Aalzum (junior)
- Algemeen bestuurslid: Robert van der Vijver, Sandra Boertien, Precilla van Aalzum (junior)
Zij lichten hun motivatie toe en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Precilla is niet aanwezig.
De uitslag van het stemmen is als volgt:
- Voorzitter: Tom de Beer
Voor: 18 Tegen: 6 Blanco: 0
Aangenomen
- Secretaris: Sandra Boertien
Voor: 22 Tegen: 0 Blanco: 0
- Secretaris: Precilla van Aalzum (junior)
Voor: ?? Tegen: ?? Blanco: ??
De meerderheid van de stemmen zijn naar Sandra Boertien gegaan. Zij is aangenomen als secretaris.
- Penningmeester: Koen Swaans
Voor: 20 Tegen: 0 Blanco: 1
Aangenomen.
- Algemeen bestuurslid: Precilla van Aalzum (junior)
Voor: 5 Tegen: 13 Blanco: 4
Niet aangenomen
- Algemeen bestuurslid: Robert van der Vijver
Voor: 14 Tegen: 5 Blanco: 2
Aangenomen.
De ALV heeft de volgende bestuursleden gekozen:
Voorzitter: Tom de Beer
Secretaris: Sandra Boertien
Penningmeester: Koen Swaans
Algemeen bestuurslid: Robert van der Vijver
8

Mededelingen bestuur
Robin ligt de nieuwe ideenbox toe aan de leden. Hierin kunnen leden ideeen voor activiteiten
aandragen.
Daarnaast is SH-Jong een organisatie die draait op vrijwilligers, daarom zien wij het graag als leden ook
als vrijwilliger willen helpen.

9

Rondvraag

De klachtencommissie meldt dat de termijn van Maartje afloopt dus zij willen graag de volgende ALV
een nieuw lid voor de klachtencommissie kiezen. Wanneer je hier interresse in hebt laat het weten aan
het bestuur via bestuur@shjong.nl
Gaby zal stoppen als coordinator dagactiviteiten, daarom staat deze functie ook open. Wanneer
iemand hier interrese in heeft meld het aan het bestuur via bestuur@shjong.nl
Een lid vraagt of er weer een dagactiviteit georganiseerd wordt i.v.m. corona. Er wordt een activiteit
georganiseerd er zijn alleen nog vrijwilligers hiervoor nodig. Indien je interrese heeft laat het weten
aan gaby via gaby@shjong.nl
Omdat Koen nu penningmeester is zal hij geen deel meer kunnen nemen aan de kascommissie.
Hierdoor komt een plek vrij en moet er de volgende ALV een nieuw lid gekozen worden.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
10

Afsluiting
Robin sluit de vergadering.

