
Algemene Ledenvergadering VRZA afd Kagerland

25 februari 2016 in Warmond.

1. De vergadering wordt geopend door voorzitter Jaap Vrolijk om 20:00 u en heet iedereen van 
harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Simon en Martin hebben bezwaar gemaakt over de gevolgde procedure met betrekking op de 
nieuwe zelfstandige KGL website. Gezien de toon en persoonlijke inhoud van deze 
communicatie besluit de voorzitter deze discussie te beëindigen. Dit wordt niet door iedereen 
gewaardeerd, maar de voorzitter blijft bij zijn besluit en gaat door met het volgende punt op 
de agenda.

3. Notulen ALV 2015. Deze worden voorgelezen en unaniem goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris.

Deze wordt voorgelezen en geaccepteerd zonder verdere vragen.
5. Financieel verslag van de penningmeester Nick Verbeek.

De hoge energie rekening (2013 en 2014) zijn opgelost met Forte Marina. Ter compensatie 
geen kosten in 2015.
Verder wordt de Bunker situatie besproken en daarmee de gemaakte kosten. Deze zijn 
voornamelijk gefinancierd door de in 2014 uitgegeven certificaten. Er is besloten deze 
certificaten intern over een periode van vijf jaar af te schrijven (€420 pa)zodat we in 2020 niet
negatief komen te staan. ALV is akkoord hiermee.

6. Verslag kascommissie.
De jaarrekening is goedgekeurd, en de commissie verleend decharge aan het bestuur.

7. Begroting.
De begroting voor 2016 wordt besproken. Het is bedoeling dat er een gedeelte van 
ongebruikte apparatuur wordt verkocht. Er worden geen grote uitgave verwacht tot de 
verhuizing naar de bunker. De begroting wordt geaccepteerd. Floris wil graag volgend jaar 
een balans zien die op nul eindigd.

8. Bestuur verkiezing.
Henk wordt herkozen als bestuurslid.
Steven wordt gekozen als contest manager (opvolging Jasper)

9. Nieuwe Kascommissie voor 2016 zijn Henk Smits en Ronald Mekel. Floris heeft zich 
opgegeven als reserve.

10. Uitslag enquête wedstrijd. Eric PA1EJ en Hans PG9H zijn de winnaars.
11. Rondvraag. Geen vragen.
12. Jaap sluit de vergadering om 22:00 u.


