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Algemene ledenvergadering SLBO 8 juli 2020
De vergadering vindt digitaal plaats via Zoom.
Er zijn, inclusief bestuur, 16 leden aanwezig.
Van de oorspronkelijke 25 aanmeldingen hebben er vandaag 5 afgezegd en 4 leden lukt het niet om
verbinding te krijgen.
1. Welkom, opening, vaststellen agenda.
Voorzitter Rian van de Sande opent deze bijzondere vergadering en heet iedereen welkom.
Vanwege de coronacrisis en alle beperkende maatregelen is het niet mogelijk om fysiek te
vergaderen. Door de tijdelijke noodwet Covid-19 die in april 2020 in werking is getreden, krijgen
verenigingen extra tijd om hun jaarstukken door de ALV te laten goedkeuren. Bovendien mag die
ALV ook langs elektronische weg plaatsvinden en daarom heeft het bestuur van de SLBO dit zo
georganiseerd.
Alle stukken zijn van te voren toegestuurd en in de belrondes langs de leden is naar ieders mening
gevraagd. Nagenoeg alle gebelde leden waren het eens met de voorstellen.
De agenda wordt akkoord bevonden en wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen schriftelijke stukken binnengekomen.
De voorzitter deelt mee dat de leden zeer positief gereageerd hebben op de recente activiteiten van
het bestuur, zoals de belronde langs de leden en deze vergadering per Zoom. We hadden de ALV
nog langer kunnen uitstellen, in afwachting van betere tijden. Wanneer die aanbreken is echter zeer
ongewis, de verwachting is niet binnen enkele maanden. Omdat toch ook de financiële stukken
goedgekeurd moeten worden, heeft het bestuur uiteindelijk voor deze vorm van vergaderen
gekozen.
3. Conceptverslag Algemene ledenvergadering d.d. 8 mei 2019 in Hoorn.
Het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden en vastgesteld, met dank aan de notuliste Inge
van Asperen.
4. Jaarverslag 2019
De voorzitter meldt dat in het jaarverslag 2019 een verkeerde datum staat van de ALV. Deze was
op 8 mei 2019, niet op 11 mei.
Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de opsteller
secretaris Gerard van Dijk.
Er wordt nog doorgepraat over mogelijk locaties voor een uitstapje in 2021, uiteraard afhankelijk van
de corona-ontwikkelingen. Vooral een grote ruimte voor lunch/koffie of een vergadering is lastig te
vinden. Suggesties in Den Haag zijn het Museon, Muzee Scheveningen of het Openbaar Vervoer
Museum. Buiten Den Haag is het Spoorwegmuseum of de nieuwe bibliotheek Neude in Utrecht
interessant, hoewel een aantal mensen liever geen bibliotheek bezoekt. Ook de NBD of het Centraal
Boekhuis worden genoemd Voor dit jaar stond de Hortus in Leiden gepland, waar ook op
loopafstand een individueel bezoek aan een museum goed mogelijk is. Deze planning kan ook
doorschuiven naar 2021.
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5. Financieel jaarverslag 2019 en bevindingen kascommissie
Penningmeester Paul van Riet licht toe dat er een overschot is van € 1050,- dankzij de gift van de
NBD in 2019. Die gift is voor een deel gebruikt voor het uitstapje naar Hoorn op 8 mei 2019. Het
restant kan in 2021 aangewend worden voor het uitje, bv. huur van een bus of voor een lagere
bijdrage aan het uitje van de leden.
De kascommissie, bestaande uit Wim Feijt en Annemarie Klijnsmit, heeft de financiële administratie
over het boekjaar 2019 digitaal gecontroleerd en goed bevonden. Zij adviseert de ALV om de
penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2019.
De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt het financiële jaarverslag 2019 vast.
6. Enquête onder de leden
De vergadering neemt kennis van de uitslag van de enquête. Zij kan instemmen met de conclusies
van het bestuur.
Een lid heeft zich in het telefoongesprek met een van de bestuursleden afgevraagd of een
tijdsplanning van half uur voor de ALV niet te kort is. Raffelen we teveel af? De deelnemers aan
deze ALV zijn het daar niet mee eens. Het bestuur heeft ieder lid persoonlijk benaderd via de
telefoongesprekken en ieder heeft de kans gehad zijn zegje te doen. Dat wordt door een grote
meerderheid van de leden als zorgvuldig ervaren.
7. Contributie 2021
Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de leden voorstander is van een verhoging van de
contributie. De SLBO wordt dan minder afhankelijk van bijdragen van de voormalige werkgevers en
van incidentele meevallers. Al blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid bestaan dat individuele leden een
donatie doen in de vorm van een hoger contributiebedrag of een hogere eigen bijdrage aan het uitje.
De vergadering stemt ermee in dat de contributie in 2021 wordt verhoogd van € 10,- naar € 15,8. Begroting 2021
De penningmeester Paul van Riet geeft aan dat een begroting altijd indicatief is. Er zijn in 2021 nog
geen activiteiten gepland. Dat kan nog tot meerkosten leiden. De begroting is verder in lijn met
voorgaande jaren.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2021.
9. Rondvraag
De vraag wordt gesteld of de technische drempel om mee te doen met een Zoom vergadering niet
te hoog is. Is deze vorm van vergaderen wel geschikt voor onze club?
De voorzitter geeft aan dat in de telefoongesprekken is gebleken dat de meeste mensen met
instemming hebben kennisgenomen van de stukken. Niet iedereen heeft de behoefte om verder
mee te praten in een groter verband.
De leden bevestigen dat de belronde als zeer positief is ervaren. Ook deze Zoom vergadering ging
goed, het was leuk elkaar weer even te zien, zij het digitaal.
Het bestuur wordt hartelijk bedankt voor haar inspanningen.
Hopelijk zien we elkaar spoedig weer in levende lijve!
10. Sluiting
De vergadering wordt om 10.40 uur gesloten.
Vastgesteld ALV 11 mei 2021
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