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Verslag Ledenvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 20 april 2015, Het Oude Posthuys.
Aantal aanwezigen: 21
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking notulen vergadering 15 december 2014 en 9 januari 2015
De notulen van 15 december 2014 worden goedgekeurd.
Op 9 januari 2015 heeft een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden. Het voorstel tot
wijzigingen van de statuten is goedgekeurd. De notulen worden na aanpassing in die zin
goedgekeurd.
3.
Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: maandag 18 mei is een rondvaart op de Linge georganiseerd. Een minimaal
aantal deelnemers is vereist voor het uitvaren van de boot.
4.
Financieel verslag penningmeester
De goedkeuring van de kaskontrolecommissie is ontvangen.
Er is een aantal aandachtspunten.
De korting van 50% op de contributie is niet structureel! Ondanks het feit dat de korting een
paar jaar is gehanteerd, ook voor 2015, dient vermeld te worden dat het geen
vanzelfsprekendheid is dat in 2016 de korting weer gehanteerd wordt.
De kosten voor de website zijn hoger uitgevallen dan begroot. De website is inmiddels
afgerond, er zijn wat extra functies toegevoegd en het overzetten van data van de oude site
naar de huidige site heeft tijd gekost en dat werk is uitbesteed aan O.E.S.
Voor het vorige jubileum hebben wij foto’s, voor de uitnodiging, van internet gehaald.
Achteraf bleek dat hierop auteursrechten van toepassing waren. Het bestuur had besloten om
te schikken, zodat een juridische procedure voorkomen kon worden. De schikkingskosten
bedragen € 2.000. Met dit bedrag is het risico van een veel hogere claim afgekocht.
Er zijn geen vragen over het financiële verslag.
5.
Verslag kascomcontrolecommissie
De heren Kees van Zuilen en Ton Boshuis zijn niet aanwezig. De goedkeuring van de
kaskontrolecommissie is schriftelijk ontvangen. Aan de penningsmeester wordt decharge
verleend.
6.
Benoeming kascontrolecommissie
Ton Boshuis treedt af, Kees van Zuilen blijft lid, reservelid Wim van der Mijden wordt
daardoor kascontrolecommissielid. Het nieuwe reservelid wordt Rick Keiman.
7.

Bestuurssamenstelling
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Elfride van der Burg en Pieter Terlouw treden volgens het rooster af, maar zijn bereid om zich
te laten herverkiezen. Er zijn geen tegenkandidaten dus beiden zijn verkozen voor een nieuwe
periode.
8.
Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen
9.
Sluiting
Guus Boogaard sluit deze voorjaars ledenjaarvergadering af nadat hij heeft gewezen op de
ledenbijeenkomst van maandag 18 mei, een boottocht over de Linge en nadat hij heeft gemeld
dat niet Pieter Terlouw maar Peter Jan Griffoen de presentatie verzorgd. Na de presentatie van
Peter Jan Griffioen zal Leo de Waal van de brandweer een presentatie houden.

