ALV 24 april 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering H.E.M.A. Bond-Nederland
Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD te Leiden
Deelnemers: Robin Hoegee, Thijs Huisman, Matthijs Kool, Ruud Herrewijnen, Peter Zweistra, Max van
den Ekart (komt iets later binnen), Cem Ates, Nick Bos, Jasper Boelsma , Niels van den Berg, Oskar ter
Mors (gaat eerder weg)
Bestuursleden
Jan-Chris Plaggemars (voorzitter), Koen de Bruin, Casper van Dijk, Dirk Maats (verslag)
Bestuursleden afwezig:
- Remco van Gulik
1.
-

2.
-

-

Opening
Jan-Chris Plaggemars opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom bij de eerste
ledenvergadering in 2019. In de voorjaarsvergadering wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar.
Deze bijeenkomst staat daarnaast ook in het teken van het kiezen van een nieuw bestuur. Dat is
meteen ook het toekomstgerichte aspect van deze vergadering.
Geïnventariseerd wordt wie stemgerechtigd zijn:
Ruud Herrewijnen
namens Zwaard en Steen
Thijs Huisman
namens MARS
Max van den Ekart
namens de Zwaardkring
Ties Kool
namens HVN
Niels van den Berg namens Ludolph van Ceulen
In totaal worden 414 van de 576 leden vertegenwoordigd.
Er zijn geen machtigingen.
AMEK, Langenort, Bataille en SHS zijn niet vertegenwoordigd.
Jan-Chris Plaggemars stelt de kiescommissie in. De kiescommissie bestaat uit twee personen en telt
de stemmen. De ALV stelt Jasper Boelsma en Thijs Huisman aan als leden van de kiescommissie.
Stemming zal zo mogelijk plaatsvinden via handopsteking.
Ingekomen stukken en mededelingen
Jan-Chris Plaggemars stelt voor het punt van de jaarrekening 2017 te behandelen als Max van den
Ekart aanwezig is. Dit punt komt aan de orde bij het verslag van de kascommissie.
Jan-Chris Plaggemars gaat in op het punt rondom de achterstallige contributie van de AMEK. Het
bestuur heeft alles nog eens op een rijtje gezet om inzicht te krijgen in wat er precies is gebeurd en
in welke volgorde. Een opvallend punt waar deelnemers aan de vorige vergadering terecht op
aansloegen is het gegeven dat AMEK contributie heeft geïnd bij zijn leden, maar niet zou hebben
overgemaakt naar de Bond.
In 2015 is afgesproken dat iedere club een bijdrage zou overmaken aan de Bond. Clubs hebben dit
ieder op een eigen manier georganiseerd. Sommige clubs hebben leden zelf laten betalen door de
bijdrage af te schrijven bij hun leden, andere clubs hebben de bijdrage zelf betaald. AMEK heeft in
2016 een bijdrage voor de Bond afgeschreven bij de eigen leden. Wat verwarring heeft veroorzaakt
is dat de toenmalige penningmeester van de Bond richting AMEK heeft gecommuniceerd dat de
contributie waarschijnlijk met terugwerkende kracht 5 euro zou worden. Met dit voorstel heeft de
ALV toen niet ingestemd. De ALV heeft juist besloten de contributie te laten op 10 euro. In 2017 is
het bestuur met AMEK overeengekomen de achterstallige contributie zelf te gaan verhalen op de
leden. In die periode bereikte het bestuur het nieuws dat de AMEK de contributie zelf al geïnd zou
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hebben. Dit zou het verhalen van de openstaande contributie onmogelijk maken, mocht het
bericht kloppen.
- Ruud Herrewijnen bevestigd dat de clubs destijds zelf konden bepalen hoe zij de bondscontributie
wilden voldoen.
- Jan-Chris Plaggemars snapt dat bij een aantal clubs een rechtvaardigheidsgevoel bestaat wat maakt
dat zij zouden willen dat de nog niet geïnde contributie alsnog wordt geïnd. Probleem is echter dat
het gaat om een vordering voor een bedrag dat vier jaar geleden betaald had moeten worden.
Gelet op het normale verloop aan leden zullen er nog maar weinig personen zijn die in 2015 ook lid
waren van de AMEK en bereid zijn om alsnog de contributie te betalen.
- In totaal zou het volgens schatting gaan om ca 120 leden, dus een factuur van 1200 euro.
- Ties Kool vindt dat de AMEK eigenlijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor deze
achterstallige contributie. Gelet op de situatie is de kans echter klein dat het probleem wordt
opgelost. Wel zou het bestuur nog een laatste poging moeten doen om de bijdrage geïnd te
krijgen.
- De aanwezigen wordt verzocht kort te reflecteren op de situatie en te komen tot een advies aan
het bestuur.
- De ALV verzoekt het bondsbestuur om de AMEK te vragen een lijst aan te leveren met leden die
(ook) in 2015 lid waren van AMEK. Op basis van die lijst kan het bestuur dan een laatste poging
wagen om de achterstallige contributie voor een deel geïnd te krijgen. Met deze laatste veegactie
moet een streep worden getrokken onder deze affaire.
- Koen de Bruin stelt voor om AMEK te vragen of zij met de afhandeling van deze zaak hun
machtigingen op orde kunnen krijgen. Er zijn nog altijd relatief weinig AMEK leden die een
formulier hebben ingeleverd.
- Max van den Ekart vindt het jammer dat de Bond niet strikter wil optreden richting AMEK.
Besluit: De ALV verzoekt het bondsbestuur om de AMEK te vragen een lijst aan te leveren met leden
die (ook) in 2015 lid waren van AMEK. Op basis van die lijst kan het bestuur dan een laatste poging
wagen om de achterstallige contributie voor een deel geïnd te krijgen. Met deze laatste veegactie moet
een streep worden getrokken onder deze affaire.
- Het bestuur zal AMEK verzoeken om een lijst met leden die (ook) in 2015 lid waren Actie bestuur
-

Dirk Maats licht toe dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement conform opmerkingen van de
ALV zijn aangepast en sinds januari gepubliceerd zijn op de website. Hierover is in januari bericht
gestuurd aan de leden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de stukken. Vraag aan de
ALV is of de stukken kunnen worden vastgesteld zodat de Statuten kunnen worden vastgelegd
door een notaris.

Besluit: De ALV stelt de nieuwe versies van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vast.
- Het bestuur zal erop toezien dat de Statuten worden vastgelegd door de notaris. Actie bestuur
3.
-

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4.
-

Vaststelling notulen ALV dd 14 nov 2018
Dirk Maats vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen.
Max van den Ekart merkt op dat er een zin staat in het verslag die aan hem is toegeschreven, maar
die hij zo niet heeft gezegd. Hij weet alleen niet meer welke zin dat ook alweer was.

-

Openstaande acties uit het verslag van de najaars ALV 2018:
Actie 1 en 2: clubs zijn op zoek gegaan naar kandidaat leden voor bestuur en commissies.
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-

Actie 3: het verslag van de kascommissie is niet opgenomen in de notulen van de voorjaars ALV.
Het verslag is door belangstellenden opvraagbaar en in te zien.
Actie 4: het bestuur heeft nog geen overleg georganiseerd met de voorzitters van de clubs over de
situatie rondom achterstand van AMEK met de ledencontributie. Dit punt is zojuist in de
vergadering ter sprake gekomen.

Openstaande acties uit de voorjaars ALV 2018:
Actie 1: Getracht is het jaarverslag een wat meer cijfermatig karakter te geven. Het is aan de
volgende secretaris om te bekijken of bijvoorbeeld een stoplichtenrapportage een interessante
vorm kan zijn voor het jaarverslag.
- Actie 2: door het bestuur is gewerkt aan het oplossen van de problemen met de mail door uitrol
van het nieuwe communicatieplatform Microsoft Teams voor het bestuur en de aangesloten clubs.
Hierover staat een en ander beschreven in het jaarverslag.
- Actie 3: het bestuur heeft overzichten van leden zonder machtigingen gedeeld met de betreffende
clubs.
- Actie 4: de veiligheidscommissie zou nagaan of er meer HEMA aspecten aan toekomstige EHBO
cursussen kunnen worden toegevoegd en erop letten dat deze cursussen ook gelden voor de EHBO
certificering. Max van den Ekart licht toe dat het niet echt mogelijk is om de EHBO cursussen aan te
passen. Op dit moment lijkt er weinig interesse voor te bestaan.
- Actie 5: Koen de Bruin licht toe dat de wapenwet op dit moment zeer onduidelijk is. Ruud
Herrewijnen geeft aan dat hij contact heeft met een van degenen de heeft meegeschreven aan de
wapenwet. Wat meespeelt is dat Nederland zijn regelgeving moet aanpassen aan EU regelgeving.
Dit lijkt op korte termijn nog niet te gaan gebeuren.
Besluit: De ALV stelt het verslag van de najaars ALV vast met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen.
-

5.
-

-

6.
-

Secretarieel jaarverslag (terugblik 2018)
Dirk Maats blikt kort terug op het afgelopen jaar en besteedt daarbij aandacht aan de uitrol van
het nieuwe communicatieplatform MS Teams, waar Remco van Gulik veel tijd en energie in heeft
gestoken. MS Teams maakt het voor clubs mogelijk om de ledenadministratie in een afgeschermde
omgeving bij te houden en op een veilige manier informatie te delen met de Bond op een manier
die recht doet aan privacywetgeving (AVG).
Dirk Maats licht toe dat met de vaststelling van de statuten weer een belangrijke administratieve
stap is genomen richting aansluiting bij NOC NSF.
Dirk Maats geeft aan dat het aantal ledenmachtigingen wel toeneemt, maar dat het tempo nog erg
traag is. Koen de Bruin licht toe dat ongeveer 40% van de leden een machtigingsformulier heeft
ingediend.
Verslag commissies
Casper van Dijk bedankt de commissies allereerst voor alle inzet.
Communicatiecommissie
Casper van Dijk licht toe dat de Communicatiecommissie vorig jaar niet goed heeft gefunctioneerd,
de commissie was zo goed als ontbonden. Gelukkig heeft Remco van Gulik enkele belangrijke
communicatietaken op zich kunnen nemen. Gemeld kan worden dat het bestuur alvast twee
kandidaten heeft gevonden, van wie ziij de namen nog niet zal noemen. Casper van Dijk wil alvast
de oproep doen aan de clubs om mee te helpen zoeken naar nieuwe extra leden voor de
communicatiecommissie. Communicatie is - zeker in deze tijden van social media - essentieel om
de Bond en de aangesloten clubs goed op de kaart te zetten. Uit cijfers in het jaarverslag is al te
lezen dat events als het NHK helpen om de interesse te laten toenemen. Maar handiger gebruik
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van social media kan die aandacht vergroten en vasthouden. Aandacht zal daarbij in eerste
instantie uitgaan naar Facebook.
-

-

-

-

-

-

-

Historische Bronnencommissie
Oskar ter Mors geeft een toelichting op de activiteiten van de Historische Bronnencommissie. Het
afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het Combat in Context Symposium. De organisatie
van dit symposium heeft veel gevraagd van de betrokkenen en er zijn zeker leerpunten uit
voortgekomen. Het symposium is bedoeld als een evenement om wetenschap en beoefenaars van
HEMA met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren. Het evenement is goed ontvangen.
Helaas heeft de commissie (mede wegens gebrek aan skills) op communicatiegebied niet de
vruchten kunnen plukken van alle inspanningen.
De Historische Bronnencommissie is nu bezig met een volgende editie van het symposium en een
aantal andere evenementen waarover binnenkort meer berichtgeving zal volgen.
Ties Kool vraagt of eraan gedacht is om clubs te benaderen vrijwilligers te leveren die kunnen
helpen op evenementen. Ook is het handig om clubs specifiek te vragen om informatie over
evenementen te delen op hun eigen Facebook sites en in hun Whatsapp chats. De Historische
bronnencommissie zal deze suggesties meenemen.
Cem Ates vindt het jammer dat het Symposium gehouden is op een doordeweekse dag. Hij vraagt
of de avond ook een optie is. Oskar ter Mors geeft aan dat dit zeker onderzocht kan worden.
Casper van Dijk deelt mee dat de Historische Bronnencommissie bezig is met de voorbereiding van
een groepsbezoek aan het depot van het Nationaal Militair Museum. Dit is uitdrukkelijk bedoeld
als een exclusieve ledenactiviteit. Voorlopig is 1 juni geprikt als datum voor deze activiteit.
Arbitragecommissie
Cem Ates geeft een toelichting op de activiteiten van de Arbitragecommissie. Het afgelopen jaar is
de commissie versterkt met Sigrid Hoogendorp en Kim Schaarman. Hij ziet steeds meer interesse
ontstaan voor het jureren en kan het waarderen dat hieraan ook specifieke aandacht is gegeven
tijdens een evenement als het Winterkamp van de Zwaardkring.
Cem Ates is bezig om naar model van NOC NSF een certificering voor juryleden op te zetten.
Koen de Bruin is benieuwd of er uitwisseling bestaat tussen Nederlandse en Belgische juryleden.
Cem Ates bevestigt dat dit af en toe voorkomt bij algemene toernooien.
Veiligheidscommissie
Max van den Ekart geeft aan dat Jasper en Michael uitzoeken hoe de instructeursopleiding eruit
moet komen te zien. Bij MARS is een eerste pilot georganiseerd voor I2 certificering.
Oproep aan de clubs is om aan te geven of er behoefte is aan een certificering.
Thijs Huisman geeft aan dat de aparte certificeringsdag bij MARS goed is bevallen.
Max van den Ekart wijst erop dat de I3 certificering nog in ontwikkeling is. Dit zal een zwaarder
traject worden (aan I3 worden meer eisen, ook op gebied veiligheid, gesteld). Hoewel in de
aansluitingseisen staat dat trainers gecertificeerd moeten zijn, kan hiervan nog geen sprake zijn
zolang niet helder is hoe de I3 certificering eruit moet zien. Het is een toekomstgerichte eis.
Max van den Ekart licht toe dat het inplannen van audits een tijdrovende aangelegenheid is, mede
vanwege de soms trage reactie van clubs. MARS reageerde de afgelopen keer snel, AMEK helemaal
niet.
Op dit moment is het logistiek gezien niet mogelijk om meerdere locaties van een club te
bezoeken.
Het aantal auditors is vrij beperkt (4 bij MARS, 4 bij Zwaardkring, 2 bij Zwaard & Steen, 1 bij HVN, 1
bij Ludolph).
Max van den Ekart is momenteel met Bart Jongsma aan het kijken naar regelsets, bijvoorbeeld op
gebied van geareisen voor toernooien.
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-

-

-

-

7.
-

-

8.
-

-

-

-

Jan-Chris Plaggemars vraagt zich af of het een idee is om in de toekomst financiële prikkels te
verbinden aan het leveren van bijvoorbeeld scheidsrechters (korting op toegang tot evenementen
voor clubs die leveren).
Toernooicommissie
Jan-Chris Plaggemars geeft aan dat de toernooicommissie goed draait. Voor de komende NHK
editie loopt de organisatie nog achter op het gebied van juryleden.
Ties Kool vindt het een goed streven om een landelijke competitie in te richten maar vraagt zich af
of de frequentie (4x per jaar) niet te veel van het goede is. Gelet op het aantal overige events kom
je dan al snel in het nauw, ook op het gebied van het aantal beschikbare vrijwilligers (de pool is
uiteindelijk maar beperkt).
Oskar ter Mors vraagt zich af of de term NHK wel goed is gekozen. Het is een heel leuk event voor
leden, maar met de term NHK worden wel bepaalde verwachtingen gewekt op gebied van kwaliteit
en professionaliteit die nog niet worden waargemaakt. Ties Kool onderschrijft dit. Ook Ruud
Herrewijnen is bang dat er een overkill ontstaat aan events. Ook zou hij graag zien dat meer clubs
actiever participeren. Hij stelt een quotum per club voor.
Koen de Bruin snapt dat de professionaliteit van een event als het NHK omhoog kan, maar als de
clubs meehelpen te zorgen dat de machtigingsgraad omhoog kan dan is er meteen veel meer
budget beschikbaar om die doelstelling te behalen.
Verslag kascommissie
Max van den Ekart geeft aan dat de kascommissie akkoord is met de financiële verantwoording
over het jaar 2018. Met betrekking tot de verantwoording over 2017 deelt hij mee dat één van de
twee leden van de vorige kascommissie akkoord heeft gegeven. Het akkoord van het andere lid
volgt nog.
Max van den Ekart schetst de ontstane situatie rondom de verantwoording over 2017. Hier was de
communicatie tussen de toenmalige kascommissie en het bestuur vastgelopen. Het probleem was
vooral dat de kascommissie de regels voor controle van de jaarrekening zeer strikt wilde toepassen
(naar de letter van de wet, zoals van toepassing op grote ondernemingen). Dit botste met de
benadering van het bestuur.
Financieel jaarverslag (financiële verantwoording 2018)
Koen de Bruin geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. Aan de orde komen de balans en de
resultatenrekening. Bij de resultatenrekening merkt hij op dat de facturen voor de clubcontributies
nog verstuurd zullen worden. Actie bestuur
Thijs Huisman vindt de achterstallige ledencontributies ook een verantwoordelijkheid voor de
clubs. Koen de Bruin geeft aan dat het grootste probleem bij de oude garde zit, nieuwe
machtigingen die binnenkomen zijn over het algemeen van leden die nieuw zijn ingeschreven bij
de clubs.
Ties Kool vraagt zich af of het niet mogelijk is om een digitaal formulier te ontwikkelen om de
drempel te verlagen. Koen de Bruin licht toe dat met name de handtekening nog een struikelblok
is. Casper van Dijk ziet wel iets in een digitaal formulier dat getekend kan worden, dan is het
vervolgens aan de clubs om op basis van de lijsten van het bestuur handtekeningen na te jagen.
Ties Kool vraagt of het mogelijk is periodiek een controle moment af te spreken met de clubs om
de ledenlijsten door te lopen. Casper van Dijk licht toe dat juist ook om de administratie op orde te
krijgen een nieuwe (ondersteunende) bestuursfunctie is gecreëerd. Daarnaast hebben clubs nu de
mogelijkheid om hun administratie in Microsoft Teams te organiseren en gegevens te delen met de
Bond.
Jan-Chris wijst erop dat bij sommige clubs zoals AMEK vraagtekens zijn gezet of de 10 euro
contributie wel waar voor het geld opleveren. Casper van Dijk vindt dat op moment dat de
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-

contributie ook daadwerkelijk wordt betaald eindelijk de ruimte ontstaat om dingen te organiseren
voor de leden. Het is een soort kip/ei verhaal.
Max van den Ekart deelt mee dat de kascommissie ook de jaarrekening 2017 heeft goedgekeurd.
Hij laat het bewijs (whatsapp bericht) zien aan de ALV.

9.
-

Decharge huidig bestuur door de ALV
Jan-Chris Plaggemars verzoekt de ALV het bestuur te dechargeren. Hiermee wordt het bestuur
ontheven van haar verplichtingen en persoonlijke aansprakelijkheid over de afgelopen twee jaar
(2017 en 2018).
Besluit: De ALV verleent het bestuur unaniem (handopsteking) decharge voor het jaar 2017.
Besluit: De ALV verleent het bestuur unaniem (handopsteking) decharge voor het jaar 2018.

10. Verkiezing en benoeming nieuw bestuur door de ALV
- Jan-Chris Plaggemars is verheugd te kunnen meedelen dat het gelukt is nieuwe bestuursleden te
vinden. Koen de Bruin, Dirk Maats en hijzelf treden af waarmee ruimte ontstaat voor drie nieuwe
bestuursleden. Remco van Gulik en Casper van Dijk blijven aan als bestuurslid. Casper van Dijk
ambieert de functie van voorzitter.
- Koen de Bruin richt een kort afscheidswoord tot de ALV. Hij is al een tijd gestopt met trainen. Hij
wordt vermoedelijk het eerste lid van de Bond zonder clublidmaatschap. Bij zijn afscheid heeft hij
een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het fijn weer wat vrije tijd terug te krijgen, aan de andere
kant heeft hij het werk voor de Bond altijd met veel plezier gedaan.
- Jan-Chris Plaggemars heeft geen speech voorbereid, maar heeft al die jaren met plezier
samengewerkt. Hij heeft altijd het gevoel gehad met mensen te werken op wie je kan vertrouwen.
Samen heeft het bestuur de afgelopen periode toch geweldig werk verricht. Hij noemt daarbij ook
de bestuursleden van het eerste uur: Ties, Oskar, Ynse, Maurice. Er waren weleens frustraties als
zaken minder snel gingen dan gehoopt, maar hij is trots op wat er is bereikt. Zeker als je de huidige
organisatie vergelijkt met de situatie in 2014: toen was er nog helemaal niets en nu is er een
instituut dat bijdraagt aan hoe HEMA in elkaar zit.
- Dirk Maats maakt van de gelegenheid gebruik om de medebestuursleden te danken voor de fijne
samenwerking. Hij wist niet goed waar hij drie jaar geleden precies aan begon, heeft in de
tussentijd veel geleerd en gezien en kijkt zeker niet met spijt terug op zijn keuze om zijn tijd en
energie in de Bond te steken.
-

-

-

Casper van Dijk licht zijn ambitie om voorzitter te willen worden kort toe. Hij is de vorige ALV al
ingestemd als algemeen bestuurslid en heeft de afgelopen paar maanden kunnen benutten om
zich in te werken. Hij wil graag verder brengen wat inmiddels is bereikt. Zwaartepunt voor de
komende tijd zijn de financiën. Die op orde krijgen is essentieel. Hij wil in samenwerking met de
clubs de dekkingsgraad omhoog brengen. Daarnaast wil hij ook de communicatie verbeteren.
Nick Bos introduceert zichzelf. Hij is 19 jaar en ambieert de rol van secretaris. De HEMA community
is een gemeenschap waar hij zich thuis is gaan voelen. Hij wil graag helpen om de overkoepelende
organisatie voor HEMA beter te maken.
Ties Kool introduceert Pim Baeten. Pim is verkiesbaar als bestuurslid clubcommunicatie. Hij kan
vandaag niet aanwezig zijn maar zal wel bij het NHK zijn. Hij traint sinds 2017 bij de HVN. Hij is
enthousiast over de sport en vindt dat er een fijne mentaliteit is in de HEMA wereld. Een
bestuursfunctie ziet hij als een mogelijkheid om iets terug te doen. Pim zit in de organisatie voor
DLC op het gebied van communicatie en verwacht via de functie in het Bondsbestuur snel nieuwe
mensen te leren kennen en contacten op te doen op een laagdrempelige manier.
Max van den Ekart introduceert Towy van Poppel. Towy traint al een jaar of 10 bij de Zwaardkring.
Zij vindt de sport interessant en mooi. Haar ervaring zit in de financiële hoek: zij is register
controller en ambieert al enige tijd een penningmeesterfunctie. De vacature van penningmeester
6

ALV 24 april 2019

bij de HEMA Bond komt op het juiste moment voorbij. Ze belooft dat ze goed op de centen zal
passen.
Besluit: De ALV stemt unaniem in met de benoeming van het nieuwe bondsbestuur zoals aangegeven:
Casper van Dijk als voorzitter, Nick Bos als secretaris, Towy van Poppel als penningmeester, Remco van
Gulik als algemeen bestuurslid (commissaris intern), Pim Baeten als bestuurslid clubcommunicatie.
11. WVTTK
- Ties Kool deelt mee dat vanuit Nederland vier afgevaardigden gaan vechten in Minsk (showcase
HEMA bij de Europese spelen). Dat zijn Henric Jansen, Ties Kool, Arto Fama en Michel Rensen. Zij
hebben er veel zin in. Ties vraagt of vanuit de Bond op enig wijze steun is voor dit initiatief. Casper
van Dijk geeft aan dat de Bond er zeker positief tegenover staat, maar dat de manier waarop de
steun kan worden ingevuld nog moet worden uitgewerkt.
- Stephan? Verzoekt of de notulen en vergaderstukken een volgende keer (weer) naar de leden
verstuurd kunnen worden in plaats van gepubliceerd op de website.
- Casper van Dijk vraagt de ALV nog eens om een hard applaus voor de vertrekkende bestuursleden
en de commissies.
12. Rondvraag
- Er zijn geen punten.
13. Sluiting
- Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit voorzitter Casper van Dijk de ALV.

Actielijst:
-

Het bestuur zal AMEK verzoeken om een lijst met leden die (ook) in 2015 lid waren. Actie
bestuur
Het bestuur zal erop toezien dat de Statuten worden vastgelegd door de notaris. Actie bestuur
Het bestuur zal de facturen voor de clubcontributies van 2018 nog versturen. Actie bestuur
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