
 
 

Notulen jaarvergadering GSFD 2017 
 
Datum  : 29 maart 2017 
Plaats  : Dickens Huizen 
Tijdstip : vanaf 17.30 uur 
Aanwezig : zie presentielijst 
Bestuur : Wim Maas (voorzitter), Joost de Jong, Andre de Pruis (secretaris), Jose Prins 
   Connery van Roosmalen (penningmeester) 
notulist : Connery van Roosmalen 
 
 
Opening  

x Voorzitter opent de vergadering. 
x Bedankt alle aanwezigen voor de grote opkomst bij de ALV (35 personen inclusief 

bestuur) 
 

Notulen ALV 21 maart 2016 en BALV van 18 april 2016 
x Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
x Wim deelt mee dat de am:deal van de Federatie niet wordt voortgezet. Hierover zijn 

wat vragen. Onder andere wordt gevraagd wat de toegevoegde waarde van de 
Federatie is. Wim vertelt over het collectieve belang en de faciliterende taak die de 
Federatie voortaan heeft. Het gevolg van het stoppen van de am:deal is dat het 
abonnement op AM wordt stopgezet. 

 
Jaarverslag secretaris 

x Andre licht het jaarverslag toe. 
x GSFD loopt procentueel voorop t.o.v. de andere assurantieclubs inzake stijging van 

leden aantal. 
x Oproep aan de leden om nog meer nieuwe leden aan te brengen, omdat het aantal 

dat we bereikt hebben nog niet voldoende is. 
x Bestuur is met activiteiten bezig om inkomsten te genereren zoals sponsors. Verder 

gaat het werven van leden door en letten we op de kosten. Hierover later meer. 
x Omdat de meerderheid aangeeft de stellingenavond weer op de agenda te willen 

zetten, noteren we deze voor eind van het jaar. 
x Er zijn 88 betalende leden, waaronder 2 ereleden. 



 
Verslag van de kascommissie 

x Connery heeft met de kascommissie (Wim Sluiter & Annemieke van Wessel) de 
boekhouding van 2016 doorgenomen. De kascommissie heeft deze akkoord 
bevonden. 

x De kascommissie verleent het Bestuur decharge voor de jaarcijfers van 2016. 
 
Financieel overzicht 2016 en begroting 2017 

x De inkomsten uit 2015 die in 2016 zijn geint lijken niet juist weergegeven. Dit blijkt 
wel juist te zijn. Het verslag is door iedereen ontvangen en wordt akkoord bevonden. 

x De begroting bevat ook een jubileumfeest. Andre legt uit dat dit feest de jaarlijkse 
BBQ vervangt en dat met een aanvulling van max € 4000 er een feest georganiseerd 
wordt voor de leden. De leden willen graag zo spoedig mogelijk de datum horen. 
Er wordt opgemerkt dat er best een bijdrage gevraagd kan worden aan de leden, 
zodat het ook meer zeker is dat ze inderdaad aanwezig zijn.  

x De begroting voor 2017 wordt in stemming gebracht. De vergadering gaat akkoord 
met deze begroting en gaat tevens akkoord met het jubileumfeest met een 
meerderheid van stemmen. 
 

Benoeming kascommissie 
x Wim Sluiter & Annemieke van Wessel doen ook de volgende kascontrole. Ondanks 

dat Annemieke al twee termijnen heeft gediend, gaat de vergadering akkoord met 
een benoeming voor een derde termijn.   

 
Benoeming/herverkiezing/samenstelling bestuursleden 

x Op de ALV van 2016 is aangegeven dat Jose haar bestuursfunctie neer gaat leggen. 
Het Bestuur vult de vacature niet op. Wel worden er commissies in het leven 
geroepen om het Bestuur te ondersteunen.  

x Andre geeft aan dat hij en Joost ook aftreden. Zij kunnen herkozen worden maar niet 
voor de termijn van 3 jaar. Zij willen aanblijven voor 1 jaar. De leden gaan hiermee 
akkoord. 

x Er is een feestcommissie waarvoor de leden zich al hebben aangemeld: Bianca de 
Pruis, Monique Rooseman, Anne Hessels en Bart van Disseldorp (afwezig door ziekte) 

x Er is een commissie-nieuwe-leden die samen met Connery nieuwe leden gaat werven 
Robert van Sprang heeft zich hiervoor gemeld. Peter van t Klooster meldt zich aan. 

x Er komt een sponsorcommissie die samen met Wim het aantal sponsoren gaat 
uitbreiden. Hiervoor melden zich: Ernst van Vredendaal en Peter van t Klooster. 

x We nemen afscheid van Jose. Ze krijgt 4 puzzels cadeau. Bianca laat weten dat ze 
indertijd door Jose weer bij de GSFD betrokken is en hier nog steeds blij mee is. 

 
Rondvraag 

x Peter van t Klooster: Kan de naam GSFD gewijzigd worden? Die mogelijkheid is er. 
 

Sluiting  
x De voorzitter sluit de vergadering. 

 


