Notulen Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 juni 2011
Hogeschool Helicon te Den Haag
13.30 – 14.30
Aanwezigen:
Nicky Selen, Mariska Pool, Marja Pool, Max de Boer, Jos Herfs, Marisca Dittmer, Miriam
Klaassen, Amir Pool, Erik Bogers, Eleonore Riksen, David Mulder, Reyer Ploeg, Remko
Littooij en Janneke de Haan.
Afmeldingen ALV:
Minister van Bijsterveldt en Gérard Holthuizen
Afmeldingen afscheid Amir Pool:
Marja Hamacher, Toine Wevers en Ruud v/d Meer
1. Opening
Reyer Ploeg opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, Amir Pool in het
bijzonder omdat hij vandaag afscheid neemt van het VLS – bestuur. Zijn laatste
portefeuille, het penningmeesterschap, wordt vandaag overgenomen door Eleonore Riksen.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen mededelingen
3. Notulen ALV 7 december 2010
Tekstueel: er geen op of aanmerkingen
Naar aanleiding van: er zijn geen op of aanmerkingen
De notulen worden vastgesteld.
4. Toelichting jaarverslag 2010
De verslagen van de verschillende portefeuillehouders staan op de site van de VLS. Reyer
Ploeg licht het jaarverslag toe. De rode draad is de overgang van het oude naar het nieuwe
bestuur.
5. Vaststellen jaarrekening 2010
Amir Pool licht de jaarrekening 2010 toe.
Er zijn geen vragen en opmerkingen. De jaarrekening wordt vastgesteld.
6. Presentatie begroting 2012
Doordat de vakbondsgelden nu duidelijk zijn, kan de conceptbegroting preciezer worden
vastgesteld. Op blad 2 van de herberekening van de begroting van 2011 is te zien dat de
cijfers zo uitkomen dat er een winst optreedt. Doordat het ledenaantal bekend is, kan het
bedrag aan vakbondsgelden juist worden berekend.
Op contributiegebied voor de begroting van 2012 is de penningmeester uitgegaan van het
slechtste scenario. Voor de portefeuillehouder PR, en het bestuur in het algemeen ligt er
een schone taak om het aantal leden op peil te houden of te doen groeien. Dit ledenaantal
en de contributies kunnen dus ook meevallen. Zoals het er nu uitziet, kan het boekjaar
2012 ook positief worden afgesloten.

7. Benoeming bestuursleden.
Remko Littooij, portefeuille IRP, wordt benoemd als vice – voorzitter.
Eleonore Riksen wordt benoemd als bestuurslid van het algemeen bestuur.
De ALV wordt kort geschorst, en het algemeen bestuur van de VLS benoemt Eleonore
Riksen tot penningmeester.
Daarna spreekt Amir Pool de nieuwe penningmeester, Eleonore Riksen, toe. Daarbij wenst
Amir Eleonore heel veel succes en inspiratie bij deze bestuursfunctie. Vervolgens wordt de
bankpas symbolisch doorgeknipt.
De AB – vergadering wordt gesloten
De ALV wordt heropend.
8. Afscheid Amir Pool
Amir Pool neemt vandaag definitief afscheid van het VLS bestuur. Jos Herfs spreekt Amir
toe. Ook Max de Boer richt het woord tot Amir.
Tot slot spreekt de voorzitter van het VLS – bestuur een woordje tot Amir. Amir ontvangt
van Reyer een oorkonde met het erelidmaatschap voor de VLS.
Amir Pool spreekt nog een slotwoord.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar komst en sluit de
algemene ledenvergadering.

