
CONCEPT 

Notulen ALV ABC 
Versie; 26/04/22 

Pagina; 1 van 2 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ACHTKARSPELEN BEDRIJVEN CONTACT 2021 
gehouden op dinsdag 9 november in de Spitkeet te Harkema 
 
 

Aanwezig 25 leden, waaronder de bestuursleden J. Blom (voorzitter) A. de Jong, R. Kok,  
H. Dijkstra en J. Mulder. 

Notulen Thea Neijenhuis (NEY-support) 
 
 
1.  OPENING 

 Welkom door de voorzitter die een korte toelichting geeft op het programma. 
Aansluitend aan de ledenvergadering verwelkomen wij straks als gast Herre Zonderland. 
Het is fijn, dat het gelukt is om in deze bijzondere tijd een vergadering te houden. 

  

2.  MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN 
 Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededeling. Wel kan gemeld worden, dat er  

2 nieuwe leden aangemeld zijn in de afgelopen week. 
  

3.  VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 21 januari 2021 
 De notulen worden doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
  

4.  FINANCIEEL VERSLAG 2020 / BEGROTING 
 Het woord is aan Johan Mulder.  

2020 was qua activiteiten een slecht jaar, hierdoor valt er in feite weinig te melden over de 
ontwikkeling van de cijfers. De contributie, inclusief de nog openstaande posten van het 
voorgaande seizoen, is inmiddels volledig geïnd.  
Wel hebben we eind vorig jaar een door de leden goed ontvangen bloemenbon/ snert-
prosecco actie gehouden.  
Er staat inmiddels een aardig bedrag op de spaarrekening, uiteraard hopen wij in het 
komende seizoen meer bijeenkomsten te kunnen organiseren. 
BEGROTING 
Johan geeft aan wat de te verwachten kosten zijn. Het eerste halfjaar is in feite al zonder 
weinig bijeenkomsten verlopen, dus hier zijn minimale kosten gemaakt. 

  

5.  VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 2021 
 Saskia Roelsma heeft samen met Francisca Spa de boeken gecontroleerd en in orde bevonden, 

complimenten voor de gevoerde administratie.  
De kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen, dit voorstel wordt door 
de vergadering aangenomen. 
 
Benoeming nieuwe leden kascommissie 
De dames Saskia Roelsma (Alfa Accountants) en Francisca Spa (Sekuer Notarissen) zijn vorig 
jaar benoemd en worden nog voor 1 jaar herbenoemd. 

  

6.  BESTUURSZAKEN 
 Onlangs is afscheid genomen van de oud-bestuursleden Margreet Mook, Tom de Boer en 

Jeroen ten Brink, dit kon eindelijk gepland worden. 
  

7.  BESTUURSVERKIEZING 
 - Aftredend en herkiesbaar mevrouw Hennie Dijkstra 

- Aftredend en herkiesbaar de heer Roelf Kok 
Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee is dit voorstel aangenomen door de vergadering. 
De heer Roelf Kok wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar. 
Mevrouw Hennie Dijkstra wordt, op eigen verzoek, benoemd voor een termijn van 1 jaar. 
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8.  RONDVRAAG 
 Hennie Dijkstra roept de dames onder de leden op om zich te melden als bestuurslid. 

Harjan Bruining; er is binnenkort een overleg met de ONOF gepland, is er op dit terrein 
behoefte aan onderling contact? Tom de Boer blijft hierbij betrokken en legt indien nodig het 
contact met het bestuur van het ABC. Uiteraard is er vanuit het bestuur wel de wens om het 
contact te onderhouden, Harjan zal dit doorgeven aan het bestuur van ONOF. 

  

9.  SLUITING 
 Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 18.17 uur gesloten.  

 
Aansluitend is er een presentatie van Herre Zonderland met als thema ‘de vitale ondernemer 
met een leven vol energie!’ 

 
 
 
 
 


