Verslag Algemene Ledenvergadering 23 juni 2015 UPAC
Aanwezig: 21 UPAC leden, inclusief bestuur
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Er staat slecht 1 punt op de agenda en dat is of er wel of geen fusie komt met de GSFD.
De voorzitter geeft aan dat er nadere ontwikkelingen zijn, waardoor de keuze voor UPAC over het
fusietraject niet meer openstaat. Het bestuur van de GSFD heeft op 20 mei jl. besloten dat zij niet
meer met UPAC wenst samen te werken. De reden voor deze beslissing is een vertrouwensbreuk
tussen de besturen van beide verenigingen. De voorzitter van de GSFD heeft de voorzitter van UPAC
5 dagen voorafgaand aan deze vergadering op de hoogte gesteld van dit bestuursbesluit. Op 21 juni
heeft GSFD dit nogmaals schriftelijk bevestigd. Gezien de korte tijdspanne, is er voor gekozen deze
mededeling op de algemene vergadering te delen met de leden.
Een aantal leden is verrast door dit besluit van GSFD. Dit betekent dan dus ook geen lezingen meer in
de toekomst onder de vlag van 2 verenigingen.
De UPAC-leden die lid willen worden van de GSFD kunnen gedurende 3 jaar een bijdrage in de
contributie van de GSFD krijgen van € 50,-- per jaar. Een en ander conform eerdere toezegging van
UPAC. Het UPAC-lid dient de factuur van zijn/haar lidmaatschap van de GSFD te overleggen aan de
penningmeester van UPAC. De penningmeester betaalt de leden € 50,-- uit (maximaal 3 keer).
2015
Er komt geen fusie. UPAC heeft een ledenstop. De samenwerking met GSFD is –op verzoek van GSFDvolledig stopgezet.
Ook de mogelijkheid om samen lezingen te organiseren, is van de baan. Voor 2015 is er € 125
contributie voldaan. Daarvoor is de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Ledenvergadering en de BBQ
georganiseerd. Verder zal het UPAC-bestuur voor 2015 zelf nog een of twee inhoudelijk
bijeenkomsten organiseren. Een van de onderwerpen zou kunnen zijn de gevolgen van Prinsjesdag
2015.
2016
UPAC gaat geen lezingen en bijeenkomsten meer organiseren. Of De Beursbengel nog verstrekt zal
worden, is afhankelijk of we lid blijven van de Federatie. Als we lid blijven van de Federatie, dan
kunnen de leden die dat willen via UPAC De Beursbengel blijven ontvangen tegen een aanvullend
bedrag op de contributie. Hoeveel dat bedrag is, weten we nog niet. Het zal ergens rond de € 25
liggen.
Van het kapitaal van UPAC zal minimaal één keer per jaar (kan ook meerdere malen) een activiteit
georganiseerd gaan worden, al dan niet met een -zeer beperkte- educatief karakter (gezelligheid en
het hernieuwen van de contacten met elkaar zal de boventoon voeren). De leden gaan een
contributie van € 6 per jaar betalen (te verhogen met de abonnementskosten voor De Beursbengel,
als het lid deze wil ontvangen). Leden die lid worden van de GSFD, kunnen lid blijven van UPAC. Om
in aanmerking te komen voor de bijdrage in de contributie van GSFD, moeten leden lid zijn van UPAC.
Wanneer het vermogen van UPAC zodanig geslonken is dat er geen activiteiten meer georganiseerd
kunnen worden of wanneer de leden geen belangstelling meer hebben voor de activiteiten, zal het
restant naar door de UPAC-leden aan te wijzen goede doelen gaan (conform statuten).

Jan de Vries kwam met een voorstel. Voor de vergadering heeft hij dit voorstel schriftelijk aan UPAC
gezonden.
Ambitieuze leden gaan ook naar de lezingen van GSFD en UPAC blijft in afgeslankte vorm bestaan.
UPAC blijft De Beursbengel sturen en organiseert 3 dingen per jaar
a) 3e dinsdag in januari.
De nieuwjaarsbijeenkomst met stampottencatering. De vergadering begint met een
bespreking van de fiscale en andere nieuwtjes van het nieuwe jaar
b) 3e dinsdag in juni : de jaarvergadering , afgesloten met een gecaterde BBQ
c) 3e dinsdag in oktober "arrestenfeste".
het doorspreken van leuke en zinvolle arresten van de afgelopen 12 maanden, gevolgd
door Wijnproeven en samen maken van NON-alcoholische drankjes
Minimale belasting van het bestuur, maximale gezelligheid.
De aanwezige leden waren zeer gecharmeerd van het voorstel van Jan.
Het bestuur zal het voorstel in overweging nemen en met behulp van de leden, zoveel mogelijk
uitvoering aan het voorstel geven.
Daarna is het buffet geopend en het officiële gedeelte afgesloten.

