
Notulen ALV 23 april 2017– concept 
 

1.Opening 
 
Stan opent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3.Kiezen notulist en voorzitter van de ALV 
 
Ed wordt notulist en Stan wordt voorzitter van de ALV. 
 

4.Agenda 
 
De agenda is vastgelegd. 
 

5.Notulen ALV 2016 vaststellen 
 
De notulen van de ALV juli 2016 is goedgekeurd, geen wijzigingen. 
 

6. Jaarverslag 2016 
 
 
Er is geen jaarverslag voor SH-Jong zelf gemaakt omdat de verantwoording van de subsidie 
door Hoormij gedaan wordt. Maar de powerpoint wordt gebruikt als kort verslag en iedereen 
is hiermee akkoord. 
We hebben een, in ieder geval een documentaire genmaakt. En een spel: geroezemes, dat 
hoorde bij de campagne 'Slechthorend. Nou en?!'. Dat heeft ons, ongeveer 200 extra likes 
op 



Facebook opgeleverd. Er zijn 500 mensen die de documentaire hebben gezien, door 
gegevens in te vullen. De voorlichting is toegenomen. Dat zijn goede zaken waar we in 2017 
mee verder kunnen. 
 
 
 

6. Jaarrekening 2016 
 
 
De jaarrekening van 2016 is vastgesteld, Mikael legt hiervoor uit dat een aantal uitgaven die 
in 2015 gedaan zijn pas in 2016 op de balans/jaarrekening van SH-Jong gezet zijn. 
Daarnaast is de rekening van SH-Jong een deel van Hoormij geworden, maar behouden we 
wel ons eigen vermogen en contributieinning. 
 
 

 

7. Jaarplan 2017 
 
Naast de activiteiten en kampen willen we in 2017 netwerkborrels gaan organseren. Ook 
gaan we verder met het organiseren van 2 gezamelijke activiteiten met NDJ. We willen ook 
meer leden werven door de documentaire en site slechthorend nou en? Daarvoor te 
gebruiken. 
 
 

8.Begroting 2017 
 
Mikael en Stan leggen uit waaruit de begroting bestaat, een deel wordt besteed aan het 
bureau van Hoormij en een deel wordt besteed aan de website, lotgenotencontact enz... 
 
 
 

9.Jaarplan en begroting 2017 
 
Goedgekeurd 



 
 
 

 

10.Nieuwe bestuursleden 
 
Er zijn 2 vacante vacatures: die van secretaris en penningmeester, er alleen 

maar een kandidaat penningmeester(Mikael) 
 
Mikael wordt met 9 stemmen voor en 1 blanco gekozen als penningmeester 
 
 

11. Rondvraag 
 
Geen vragen 
 

12. Sluiting 
 
Stan sluit de vergadering 


