Notulen ALV 16 mei 2020
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

16-05-2020
14:00-15:10
Zoom
Bestuur: Ellen Revenberg, Tom de Beer, Chantal Govaart, Robin van den Bosch, Anne Geerts,
Samantha van der Rijst
Leden: 15 leden aanwezig (lijst in bezit van bestuur)

Voorzitter:
Notulist:

Ellen Revenberg
Chantal Govaart

Nr

Agendapunt

1

Opening
Ellen opent de ALV.

2

Aanwijzen voorzitter en notulist
Voorzitter: Ellen Revenberg
Notulist: Chantal Govaart

3

Vaststellen agenda ALV 16 mei 2020
Ellen legt de agendapunten uit aan de aanwezigen.
Goedkeuren: Iedereen is akkoord.

4

Goedkeuren notulen ALV 23 november 2019 en 16 januari 2020
Goedkeuren: Iedereen is akkoord.

5

Jaarverslag 2019
Tom ligt het jaarverslag 2019 toe.
Een lid merkt op dat er een aantal typfouten in het jaarverslag staan. Dit wordt nog gecorrigeerd voor
publicatie.
Goedkeuren: iedereen is akkoord.

6

Jaarrekening 2019
Robin ligt de jaarrekening toe. Hij legt ook uit dat we de subsidie in 2019 later hebben ontvangen
omdat de aanvraag in eerste instantie afgekeurd was. Nadat de subsidie na een hoorzitting wel was
toegekend konden wij niet meer alle geplande activiteiten uitvoeren. De aangevraagde subsidie moet
dan ook gedeeltelijk terugbetaald worden.

Een lid vraagt of de niet gebruikte subsidie voor bijvoorbeeld de materialen in Houten gebruikt kan
worden. Robin legt uit dat dat helaas niet mogelijk is. Het teveel aan ontvangen subsidie is niet ‘ons’
geld en daarom moet dit, indien niet gebruikt, terugbetaald worden. Daarnaast mogen materialen die
gebruikt worden om de organisatie in stand te houden niet van de subsidie gesubsidieerd worden.
Indien materialen aangeschaft worden voor een kamp kan het wel gesubsidieerd worden.
7

Kascommissie
Koen verteld namens de kascommissie uit dat zij akkoord zijn met de jaarrekening. Marie-Laure geeft
aan dat er niet veel opmerkingen waren over de jaarrekening. De uitleg van Robin voldoet.
Een lid merkt op dat de organisatie kosten hoger zijn geworden. Robin legt uit dat dit kosten zijn voor
de administratie, verzekering en backoffice in Houten.
Een lid merkt op dat de winst eigenlijk 0 euro zou moeten zijn. Dus dat dit anders moet zijn dat de
ongeveer 7000 euro die nu op de jaarrekening staat vermeld. Omdat dit geen werkelijke winst is. Het
kan op meerdere manieren vermeld worden op de jaarrekening. Dit lid adviseert om het
daadwerkelijke resultaat weer te geven. Robin en de kascommissie begrijpen de opmerking en zijn zich
hiervan bewust. Zij hebben echter voor de huidige oplossing gekozen.
Goedkeuren: iedereen is akkoord met de jaarrekening 2019.

8

Klachtencommissie
Er is een plek vrijgekomen in de klachtencommissie. Wij zoeken iemand die zich hiervoor kandidaat wil
stellen. Maartje heeft aangegeven later dit jaar ook te willen stoppen met de klachtencommissie.
Mila stelt zich kandidaat en legt haar motivatie voor aan de ALV.
Cathy stelt zich ook kandidaat en legt haar motivatie voor aan de ALV.
Goedkeuren: iedereen is akkoord met deze nieuwe leden in de klachtencommissie.
Mensen met klachten kunnen mailen naar klachten@shjong.nl

9

Rondvraag
Een lid vraagt wanneer de activiteiten weer opgestart worden i.v.m. de coronacrisis? Ellen legt uit dat
wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Tot nu toe mogen er geen evenementen plaatsvinden tot 1
september. De kampcommissie vraagt of de voorbereidingen voor het herfstweekend opgestart
moeten worden of hoelang wij afwachten tot er meer bekend is. Het bestuur heeft nog geen
vergadering gehad sinds de laatste persconferentie en zal hier later op terugkomen.
Een lid vraagt of de huidige onlineactiviteiten na de coronacrisis voortgezet worden. Daar heeft het
bestuur ook nog geen antwoord op.
Een lid vraagt of de nu gebruikte subsidie, vanwege de coronacrisis, niet alsnog gebruikt kan worden
voor andere zaken. Dit is iets wat tijdens de coördinatoren vergadering besproken moet worden.

10

Er zijn geen verdere opmerkingen.
Afsluiting
Ellen sluit de vergadering.

