Notulen ALV 28 november 2020
Nr

Onderwerp

Tijd

1

Opening

10:05-10:06

Checken of iedereen zicht op tolk heeft
Tom opent. Legt uit dat deze ALV eigenlijk al eerder gepland stond en dat dit te maken
heeft met dat de vorige ALV andere zaken aan bod kwamen en de zaken van vandaag nog
behandeld moesten worden.

2

Goedkeuren notulen ALV 9 september 2020

10:06-10:10

Geen opmerkingen. Notulen vastgesteld.
Opmerking Sandra: Ik wil de volgende notulen binnen twee weken na de ALV verspreiden
zodat men het niet na 3 maanden nog moet controleren.

3

Vaststellen agenda

10:10-10:11

Agenda vastgesteld

4

Statusupdate Bestuur

10:11-10:20

Tom: Het was een minder leuk jaar dan voorheen, dan dat we gewend zijn. We hebben
veel gehad aan de Zoommeetings. Deze blijven doorgaan
Op 1 oktober hebben we de subsidieaanvraag ingediend. Nog geen officiële goedkeuring,
maar het ziet er naar uit dat we het gaan krijgen.
Ook zijn we druk geweest met het opstellen van beleidsdocumenten. Dit doen we zodat we
weten welke protocollen er gelden indien zich situaties voordoen. Deze zullen op korte
termijn op de website worden geplaatst. Hierover komt een melding in de mededelingen
app.
We zijn ook bezig met de Challenge Life Day. Aanmeldingen zijn open. We hebben de
aanmelding open gezet en wij als bestuur kijken er naar uit.
Er is in Laarbeek een motie aangenomen die mogelijk maakt dat via de website van de
gemeente , met teletolk een schrijftolk of gebarentolk ingeschakeld kan worden. Relevant
voor onze doelgroep.
Sandra: De Zoommetingen zullen 1x per maand openbaar zijn voor iedereen. Dit heeft het
bestuur besloten.

5

Rooster van aftreden

10:20-10:25

In de statuten staat beschreven dat er ieder jaar iemand aftreedt. 1 van het dagelijks
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)en minimaal 1 van het algemeen
bestuur (algemene bestuursleden
Komend jaar eindigt het termijn van Koen en Anne.
Volgend jaar die van Tom en Samantha
Over 2 jaar die van Sandra en Robert.
Omdat Tom het termijn van Ellen overneemt en maakt deze af. Anne maakt Ellen’s
termijn als algemeen bestuurslid af.
Geen vragen van leden. Geen bezwaar. Rooster van aftreding is akkoord.

6

Kascommissie

10:25-10:30

Koen: Kascommissie kijkt naar de jaarrekening van SH-Jong. Heeft de penningmeester
alle kosten en inkomsten goed verwerkt. Controleren van uitgaven conform de
beleidsstukken over bijv. lotgenotencontact, kampen etc.
Vraag lid: Hoeveel tijd kost dit?
Koen: dit kost maximaal 2 avonden (zo’n 4 uurtjes) per jaar, niet zoveel tijd.
Toelichting van Anne: Er kunnen meerdere kascommissieleden zijn. Dat is fijn voor
overleg. Maar er mag er ook één in de commissie zitten.
Geen andere kandidaten naast Precilla.
Precilla stelt zich voor.
Vraag: Heb je ervaring met het controleren van financiële verslagen?
Antwoord: Nee, ik leer hierover op school.
Er wordt gestemd middels een online pol. Anonieme stemming. Meerderheid bepaalt.
Men kan kiezen: voor of tegen.
Uitslag: 8 voor. 2 tegen. Meerderheid heeft besloten dat Precilla is verkozen tot
kascommissielid.
Precilla zit nu samen met Marie-Laure in de kascommissie.

7

Klachtencommissie
Er zijn geen kandidaten voor de klachtencommissie.
Mila legt uit wat de kascommissie is. Er zijn twee leden in de klascommissie nu. Je kan
middels een mailadres een klacht indienen. Deze krijgen de klachtcommissieleden binnen
en zij gaan de klacht in behandeling nemen. Ze gaan beide partijen aanhoren. Vervolgens
kijken ze hoe de situatie / klacht opgelost kan worden. Het kan zijn dat er een officiële
uitspraak komt. Dit gebeurd als de klachtcommissie de (aan)klachten gegrond vinden.
Veelal mediator-rol, met mogelijk doen van officiële uitspraken.
Ook geen kandidaten na de uitleg. Voor nu sluiten de het onderwerp af, maar aanmelding
kan op een later moment zeker nog! Hier kan wel pas een volgende ALV weer officieel op
gestemd worden.

10:30-10:35

8

Rondvraag

10:35-11:40

Vraag: is er al bekend wanneer de beleidstukken geïmplementeerd en gepubliceerd
worden.
Antwoord: Het moet nog goedgekeurd worden door een externe partij. Het komt uiterlijk
eind januari 2021 online te staan.

Vraag: Is het mogelijk binnenkort weer iets live te doen?
Antwoord: We hopen natuurlijk snel weer iets fysieks te kunnen organiseren. Maar
momenteel is het lastig. We moeten ons houden aan de maatregelen en willen de risico’s
voor de leden ook beperken. Blijf vooral meedenken en ideeën aandragen. Kamp- en
activiteitencommissie zijn vastberaden om zodra het kan weer fysieke activiteiten te
organiseren.
Geen verdere vragen.
Na de ALV , om 13:00u is de Winteractiviteit online. Dit is de laatste ALV van dit jaar.
We hopen op een goed uiteinde van het jaar. En het nieuwe jaar goed te kunnen starten.

9

Sluiting

* I = Informeren, G = Goedkeuren, V = Vaststellen, S = Stemmen

10:40

