Notulen AAV 18-12-18
-

Brabant

Installatie Wesley van der Heijden als SNC en Steve Bertens als TV
Per acclematie geinstalleerd.
Vaststellen agenda
Na de opmerking of de notulen op 5 januari besproken kunnen worden. Is de rest van
de agenda vastgesteld.

Bestuursvragen
-

-

-

-

Thijs: Q: waar is de rest van het bestuur
A: 2 zieken, 1 had een kerstborrel.
Q: vinden ze kerstborrel belangrijker dan het voortbestaan van de vereniging
A: doorgestuurd.
Schriftelijke beantwoording door het betreffende bestuurslid:
‘Ja ik vind een kerstdiner en borrel op mijn werk inderdaad belangrijker dan de AAV
van gisteren’
Thijs Q: waarom is de aav zo kort van te voren aangekondigd
A: wij wisten dit niet als bestuur, 5 jan leek ons een goed idee. Ad interim penno is
ontslagen, liep 4 maanden achter met werk. Heeft het achterstallige werk niet
ingehaald. Wij hebben geen feedback op de verbeterde matige begroting ontvangen.
Tijdsproblemen, door rekenfouten die het LB en dus waren we fucked.
Q: hebben we nu meer of minder geld?
A: meer, maar nog niet zeker.
Thijs: dank voor inzet afgelopen half jaar, waarom heeft penno kasco nooit
uitgenodigd maar altijd andersom.
A: taak van kasco om penno te controleren, niet van penno om kasco te vragen
penno te controleren.
Q: verwachtingen voor het aankomende bestuur.
A: drie mensen treden af.
Q: Thijs: in hoeverre is as op hoogte ar.
A: huidige AR goed op hoogte, nieuwe ar beter. Dat AR zal ter stemming gebracht
worden op de AAV van 5 jan.

Begroting
Punt van orde (thijs): we kunnen geen begroting vaststellen. Want aav niet tijdig
aangekondigd.
-

Uitslag: 5 voor 1 tegen.

We sluiten de vergadering en de AAV heeft geen bindende besluiten opgeleverd. Thijs
verzoekt het bestuur om de notulen van de AAV wel te delen. Dat wordt dan ook gedaan.

