
Verslag Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2016 

Aanwezig: 
- 10 ( vertegenwoordigers van) leden (Eric Holthof, Eric Maagdenberg, Petra 
Klooster, Jaap Bosma, Henk Hadders, Johan Kazemier, Dirkjan Bours, Wim 
Haalboom, Mary Derks, John Huisinga) 
- de coördinator (Peter Bootsma) 
- het bestuur (Elly Pastoor, voorzitter; Johan Bodde, penningmeester;  
  Ko Henneman, lid; Jannes Schoemaker, secretaris)(Rianne Schuurman is verhinderd) 
 
Verhinderd:  van 25 leden is bericht van verhindering ontvangen  
 
Lokatie: Stenden Hogeschool, Emmen 
 
1. Opening 
Voorzitter Elly Pastoor heet de aanwezigen welkom. Zij constateert dat het aantal aanwezigen 
beduidend kleiner is dan bij de vorige ALV. Dat kan aanleiding zijn om voor de volgende vergadering te 
kiezen voor een aantrekkelijker programma. Voordeel van een klein gezelschap is wel dat er een 
voorstelrondje kan worden gehouden. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat 25 leden hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Hun namen zijn 
zichtbaar op het projectiescherm. De voorzitter verontschuldigt met name Diane Keizer (lid Raad van 
Toezicht) en Rianne Schuurman (bestuurslid). 
 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 10 december 2015 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, dat als zodanig wordt vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2015 
De secretaris merkt op dat op pagina 2 (tweede alinea) staat dat het jaar 2015 eindigt met een verlies 
van zo'n € 10.000. Inmiddels is duidelijk dat het verlies beperkt is gebleven tot € 2.300. De 
penningmeester zal dat bij punt 6 toelichten. De tekst wordt aangepast. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
De commissie bestaat uit Eric Maagdenberg en Klaus Boonstra. Klaus kan niet aanwezig zijn. Eric meldt 
dat Klaus en hij een toelichting op de financiële administratie hebben gekregen van de penningmeester. 
Dat is verhelderend geweest, al blijft het lastig om op alle onderdelen van de financiële huishouding een 
goed inzicht te krijgen. De commissie verwacht dat met de inzet van John Huisinga dat inzicht op alle 
punten duidelijk zal worden.  
 
6. Jaarrekening 2015 
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten. Hij bevestigt dat 
het op dit moment nog lastig is om een actueel beeld te krijgen van de financiën in verband met tafels 
en opdrachten. John Huisinga is bezig om de administratie op dat punt aan te passen. T.o.v. het 
overzicht na het derde kwartaal van 2015, zoals dat in de ALV op 10 december is gepresenteerd, is het 
resultaat gunstiger geworden. Dat kwam vooral door bijdragen van enkele overheden voor tafels. Het 
verlies bedroeg uiteindelijk € 2.314. Het cumulatief negatief vermogen kwam daarmee op € 11.995. De 
begroting voor 2016 is erop gericht om dat weg te werken. De liquiditeitspositie is goed. 
De vergadering stelt de jaarrekening vast. 
 
7. Stand van zaken realisering begroting 2016 
De begroting is op 10 december 2016 vastgesteld door de ALV. 



De penningmeester geeft aan dat er op dit moment geen aanleiding is om de begroting aan te passen. 
 
8. Uitvoering Jaarplan 2016 'De basis op orde' 
Coördinator Peter Bootsma geeft een overzicht van ontwikkelingen, voor de onderscheiden onderdelen 
van het jaarplan (de presentatie is bijgevoegd). 
Daarover worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Henk Hadders geeft een compliment voor de verbeterde plaatjes over de doelen en organisatie van de 
vereniging. 
- Dirkjan Bours vraagt wanneer de beoogde aanpassing van de website zal zijn gerealiseerd. Peter geeft 
aan dat het vrijwilligerswerk betreft, omdat er geen budget voor is. Het zal dus nog wel even duren. 
- Wim Haalboom pleit voor het gebruik van de aanduiding kringlooptafels i.p.v. ketentafels. Hij wijst 
verder op de ontwikkelingen rond Circulair Fryslân, dat een trend lijkt te gaan worden. Belangrijk is dat 
ND nadenkt over de manier om tot samenwerking te komen. Peter merkt op dat hij bij de 
oprichtingsvergadering is geweest en afspraken heeft gemaakt voor een gesprek over samenwerking. 
 
Henk Hadders zegt het heel bijzonder te vinden dat er met zo weinig middelen zoveel gebeurt. 
De voorzitter beaamt dat en geeft aan dat er daarom vanuit het bestuur heel veel respect en 
waardering is voor de coördinator en voor de ondersteuning daarbij door vrijwilligers. 
 
9. Vaststelling datum volgende ALV 
De voorzitter stelt voor om af te stappen van een najaars- en voorjaarsvergadering dicht op elkaar en 
om die vergaderingen te combineren.  
Afgesproken wordt dat de volgende ALV zal plaatsvinden op donderdag 26 januari 2017, in Groningen. 
 
10. Rondvraag 
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en Stenden Hogeschool voor de 
gastvrijheid. Zij sluit de vergadering. 
 
 
 
De voorzitter, Elly Pastoor 
 
 
De secretaris, Jannes Schoemaker 


