NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 OKTOBER 2020
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1. Opening door Coby Hollander, voorzitter CBMC Nederland
Coby opent de vergadering met een tekst om de aanwezigen te bemoedigen in deze
aparte tijd. Uit Psalm 90: 1-2 (BGT) Heer bij U zijn we veilig, elke generatie weer. God,
u bent er altijd geweest. U was er eerder dan de bergen, al voordat de aarde bestond.
U was er al voor dat alles begon, en u zult er altijd zijn.
De voorzitter deelt mee dat de aanwezigen die geen lid zijn geen stem- en
spreekrecht hebben tijdens de vergadering. Mochten ze echter een dringende
boodschap hebben ter bemoediging, dan is hier ruimte voor tijdens de rondvraag.
2. Vaststellen agenda ALV 2020
Er zijn geen opmerkingen.
3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de algemene
ledenvergadering van 2019. De notulen worden zonder op- of aanmerkingen akkoord
verklaard en ondertekend door Coby Hollander (voorzitter) en Arjan Hulsbergen
(algemeen adjunct).
4. Jaarverslag 2019 door Coby Hollander
De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarverslag aan alle aanwezigen.
In 2019 is er geïnvesteerd in personeel en er kwam een nieuwe locatie voor het
kantoor. Er werden diverse workshops ontwikkeld om in te spelen op de behoefte van
de leden. De boekhouding is nu vrijwel volledig geautomatiseerd. Er zijn verder geen
vragen over het jaarverslag en deze daarmee vastgesteld.
5. Financiële verantwoording 2019 door de penningmeester, Geert-Bart van Weeghel
a) Bevindingen kascommissie.
Coen Lagerweij en Gijsbert van Sijpveld hebben dit jaar zitting genomen in de

kascommissie. De kascontrole heeft dit jaar wat later plaatsgevonden door het
verplaatsen van de ALV. Daarom worden niet alle details besproken, maar wordt er
één punt van de jaarrekening uitgelicht.
Er is een tekort te zien op de jaarrekening. Dit tekort is groter dan voorzien. Eerder
was dit 28.000 euro, maar uiteindelijk is het 38.000 euro geworden. Om ervoor te
zorgen dat het tekort niet groter gaat worden is er gekeken naar het eerste half jaar
van 2020. Er is sprake van een opgaande lijn in die periode.
De kascommissie benadrukt wel dat het noodzakelijk is dat het bestuur, gezien de
huidige financiële conditie van de vereniging, periodiek monitort zodat de opgaande
lijn behouden blijft en dat de reserves weer opgebouwd kunnen worden.
b) Toelichting penningmeester
De penningmeester licht nader toe hoe het tekort op de begroting van 28.000 euro
naar 38.000 euro is ontstaan. Ten eerste heeft dit te maken met de aanscherping van
het debiteurenbeleid. Het gevolg was dat hierdoor meer geld binnenkwam, maar ook
dat er uiteindelijk minder inkomsten binnen kwamen door een aantal opzegging
n.a.v. het gevoerde debiteurenbeleid. Echter we zien ook dat er dit jaar 27 nieuwe
leden bij zijn gekomen. Dat betekent een stijging van 10%, wat vrij opmerkelijk is in
een tijd als deze, waar steeds minder mensen lid zijn van een vereniging. De
verwachting is dat we dit jaar quitte kunnen draaien. Mocht het niet lukken, dan
wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog het tekort op te lossen.
De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beheer over de periode 2019. De leden gaan
akkoord.
Coen Lagerwey zal voor 2019 en 2020 kascommissie lid zijn. Gijsbert van Sijpveld is
aftreden als kascommissie lid en stelt zich weer voor twee jaar beschikbaar als lid
van de kascommissie. De leden geven hier akkoord op.
c) Jaarlijkse vaststelling lidmaatschapsbedragen.
Door een fout in de software is het lidmaatschapsbedrag, welke conform de norm van
het CPI zou zijn, voor dit jaar niet verhoogd. Dit houdt in dat we deze verhoging mee
nemen naar 2021 inclusief de verhoging conform de norm van het CPI voor 2021. De
leden gaan hiermee akkoord.
6. Bestuurssamenstelling
a) Arjan Hulsbergen en Coby Hollander, beide bestuursleden zijn aftreden en worden
herkozen.
b) Voorzitter Coby Hollander is aftredend voorzitter en wordt herkozen.
c) Aspirant bestuurslid Bas van Zessen wordt gekozen als vijfde bestuurslid.
d) Voor het (her)kiezen van de bestuursleden is door geen van de leden stemming
aangevraagd.
7. Rondvraag
Henk Mooij: wat is het effect van Corona op de levenskracht op CBMC.
Willem Clements: we zien een anticyclische beweging zoals eerder genoemd door het

stijgend aantal leden. Daarnaast is het effect op de leden divers: er zijn wonderen
gebeurd bij verschillende ondernemers, ook zijn er leden afgehaakt.
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