
Contributie: 

De afgelopen jaren hebben wij veel gebruik gemaakt van de faciliteiten 
van SHERPA. Naast de oorspronkelijke bedoeling om hiermee deze 
organisatie positief te ondersteunen, is dit voor ons een zeer voordelige 
oplossing gebleken. 

Dit in combinatie met niet al te dure sprekers, zonder hierbij aan kwaliteit 
een concessie te doen, heeft ons financieel redelijk gezond gehouden. 
Ondanks een verder afname van het leden aantal. 

Omdat het bestuur van mening is dat onze club er niet op gericht is om 
over grote financiële reserves te beschikken, zou een verlaging van de 
contributie wat ons betreft verantwoord en dus bespreekbaar zijn. 

Het bestuur draagt daarom voor om de contributie over 2019 te verlagen 
naar 150 euro (thans 175 euro). 

Samenstelling bestuur: 

Na het recente vertrek van Joost en André is het mogelijk niet helemaal 
ideaal, maar is het helaas onvermijdelijk dat volgend jaar Connery en 
Wim zullen aftreden. In de ALV van 2020 zal dus nadrukkelijk de 
benoeming van nieuwe bestuursleden op de agenda staan. 

Wij nodigen daarom een ieder uit en doen zelfs een dringend beroep aan 
alle leden, om jullie belangstelling kenbaar te maken. 

Anne en René hebben aangegeven gewoon door te willen gaan, 
waardoor de positie van penningmeester (Anne) in elk geval continuïteit 
zal hebben. 

Het voorzitterschap en het secretariaat zijn dus aan de orde. Je kunt je 
belangstelling bij elk bestuurslid kenbaar maken. 



De Tafels: 

Op jullie uitnodiging om er voor te zorgen dat onze lezingen en 
presentaties aansluiten bij de daadwerkelijke behoefte, willen wij 
voorstellen om te komen tot de oprichting van twee tafels (lees 
werkgroepen ). 

Het gaat ons dan om een 

• inkomen & hypotheek tafel 
• schade tafel 

Voor beide tafels kunnen alle leden zich aanmelden en het is de 
bedoeling dat elke tafel een aantal 'tafelmanagers' heeft. 

Deze managers zullen in overleg met alle tafelleden beslissen over de 
inhoud van in elk geval één eigen lezing (gepland in september) en 
hebben daarnaast inspraak om bij het bestuur overige thema's of ideeën 
in te brengen. 

De beide tafels zullen gedurende het komend jaar als pilot gaan werken 
en kunnen eventueel leiden tot de benoeming van nog andere tafels. 

Uiteraard hebben de tafels beschikking over een passend budget om de 
beoogde lezing of presentatie vorm te geven. 

In deze ALV willen wij graag deze opzet bespreken en bij akkoord zelfs 
komen tot de eerste aanmelding en mogelijke benoeming van de eerste 
managers. 


