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Notulen Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging Hilversum 22 

januari 2020 

 
 

Aanwezig; bestuursleden Wim Kozijn, Marijke Lubberding, Frans Stultiëns, Jan Ilmer en 
Marjan Kruimer (notuliste). 
Aanwezig:148 leden (zie intekenlijsten) 

Er hebben zich geen leden afgemeld bij de secretaris.  

1.Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter heropent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Deze  
vergadering is een voortzetting van de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2019,  
omdat die vergadering toen niet is afgerond. De voorzitter stelt vast dat openstaande 
agendapunten van 11 december zullen worden behandeld. Terwille van de orde van de 
vergadering wordt eerst de begroting 2020 ter goedkeuring voorgelegd, vervolgens het 
werkplan 2020 en als laatste de samenstelling van het bestuur, wat geinterpreteerd moet 
worden als het aftreden van het bestuur. De voorzitter stelt vast dat de busgroep in een 
schrijven van 21 december 2019 heeft aangegeven dat de stemming in de ledenvergadering 
van 11 december niet rechtsgeldig is verlopen en eist herstemming over het voorgenomen 
besluit van het bestuur om de bus te verzelfstandigen. De voorzitter heeft de gevolgde 
procedure besproken met  notariskantoor Davina. De notaris heeft de procedure bekeken en 
intern besproken en heeft daarop laten weten dat de gevolgde procedure en de uitslag 
rechtsgeldig zijn.  

 
De vereniging is gebaat bij een goedgekeurde begroting zodat alle financiële zaken kunnen 
doorlopen. Gelet op de gang van zaken van de laatste tijd en ook bij het voorbereiden van 
deze vergadering is gebleken dat het bestuur over een gebrekkig bestuurlijk instrumentarium 
beschikt. Er is te weinig geregeld in de statuten. In de statuten staat wel dat een en ander 
moet worden uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement, maar onze vereniging kent geen 
Huishoudelijk Reglement. Eigenlijk is onze vereniging statutair niet ingericht voor ruzie. Er 
staat bijv. in de statuten genoemd (wat in de vorige vergadering uitdrukkelijk aan de orde is 
geweest) dat men per lid met 2 volmachten kan stemmen, maar er is niets over deze 
volmachten geregeld, niet waaraan ze moeten voldoen, wanneer en hoe ze ingediend 
moeten worden etc.  
Onze statuten beschikken ook niet over een containerartikel. Vaak staat aan het eind van de 
statuten een artikel waarin staat dat voor alle zaken waarin de statuten niet voorzien de 
ledenvergadering of het bestuur kan beslissen. Dit betekent ook dat als straks het bestuur is 
afgetreden er een situatie ontstaat die formeel gesproken niet geregeld is in de statuten. 
Eenieder die hier aanwezig is, aldus de voorzitter, zal begrijpen dat we niet de vereniging 
gaan opblazen omdat er niets geregeld is, want we moeten met elkaar verder. 
 
Er zijn nog twee ingezonden stukken die aan de orde worden gesteld bij het desbetreffende 
agendapunt. 
De heer Koch heeft nog een vraag voor de voorzitter. Hij wil graag horen of de Algemene 
Ledenvergadering een besloten vergadering is. Als dit een besloten vergadering is dan heeft 
het bestuur op dit moment geen mogelijkheid om op basis van de handtekeningen en namen 
te verifiëren of alle mensen lid zijn. Omdat we tegenwoordig zoveel last hebben van 
nepnieuws via de media wil de heer Koch graag weten of de aanwezigen allemaal leden zijn 
of dat er mogelijk een journalist in de zaal zit.  
De voorzitter antwoordt dat er presentielijsten zijn. In de vergadering van 11 december heeft 
de voorzitter voor de stemming gevraagd of iedereen lid was en niet-leden mochten niet mee 
stemmen. Ook vandaag zijn er presentielijsten getekend, maar het bestuur kan dat op dit 
moment ook formeel niet controleren. 
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Het bestuur gaat er echter vanuit dat we allemaal op een leeftijd zijn gekomen dat iedereen 
eerlijk zal zijn. De voorzitter stelt vast dat hij niet weet of er een journalist in de zaal zit, maar 
concludeert dat als er meer dan drie mensen iets weten het dan rijp voor de pers is. Zo is de 
brief die het bestuur aan de leden heeft verstuurd toch - ongewild - in de Gooi- en Eemlander 
terecht gekomen. Dat zij zo, maar geheimhouding met zo ongeveer 160 mensen is niet te 
doen. Als het een ordentelijke vergadering wordt heeft de vereniging ook niets te verbergen.  
 
2. Begroting 2020 
De begroting is gebaseerd op een extrapolatie van de gegevens tot en met oktober 2019. 
Extrapolatie betekent dat we de ervaringsgegevens van vorig jaar tot oktober en het deel dat 
daaruit voortkomt door hebben getrokken naar het jaar 2020, met dien verstande dat er een 
kleine verhoging bij de inkomsten zit, niet omdat we uitgaan van meer leden (het ledental 
blijft momenteel gelijk), maar omdat er alvast rekening is gehouden met een kleine 
contributieverhoging waarover straks gestemd wordt. Er is een ingezonden brief gekomen 
van de fam. Ketelaar waarin wordt voorgesteld om professionele krachten in te huren en de 
contributie meer te verhogen dan nu is voorgesteld. Het bestuur heeft daarover al meerdere 
keren gesproken en sluit dat ook niet uit, maar stelt vast dat met deze kleine verhoging er al 
een hogere opbrengst komt. Het nieuwe bestuur kan dan kijken welke koers het gaat varen 
en daarmee laat het huidige bestuur open of een hogere contributie nodig is in de komende 
jaren. Als het dit jaar al nodig is dan is de vereniging in staat een deel van het vermogen 
(momenteel ongeveer 54.000 euro) hiervoor beschikbaar te stellen.  
De voorzitter stelt de verhoging van de contributie aan de orde. Het bestuur wil de contributie 
met  € 2.50  verhogen van € 17,50 naar € 20,- voor het eerste lid en voor het tweede lid op 
hetzelfde adres van € 12,50 naar € 15,-. Iemand merkt op dat dit een verhoging is van meer 
dan 10%, maar de voorzitter legt uit dat deze verhoging noodzakelijk is als we in de 
toekomst overgaan naar uitbesteding van werkzaamheden aan professionals. Deze beperkte 
verhoging wordt voorgesteld om te voorkomen dat in één keer een veel grotere sprong 
gemaakt moet worden. Bovendien: de laatste vier jaar is er geen contributieverhoging 
geweest. De leden gaan akkoord met deze verhoging en aldus wordt besloten. 
 
3. Werkplan 2020 
We continueren waar we mee bezig zijn. Niemand heeft opmerkingen over het werkplan. De 
leden gaan akkoord met de voorstellen in het werkplan 2020. 
 
4. Samenstelling en aftreden van het bestuur 
Het bestuur treedt af en is nu demissionair. Straks zal de voorzitter namens het bestuur de 
brief voorlezen die aan al onze leden is verstuurd over de ontstane situatie. Demissionair zijn 
houdt in dat het bestuur nu alleen de lopende zaken afwikkelt die strikt noodzakelijk zijn en 
die de voortgang van de vereniging bewerkstelligen. Daar zit echter een moeilijk punt. In 
december heeft de ALV het besluit genomen dat per 1 maart a.s. de bus gestopt zal worden, 
tenzij er zich in die tussentijd personen melden die een rechtspersoon voor de bus willen 
vormen. Het is de voorzitter bekend dat er gesprekken gaande zijn tussen de busgroep en 
een aantal leden dat zich het lot van de vereniging heeft aangetrokken en zich in wil zetten 
om de vereniging in bestuurlijke zin te continueren. Na 1 maart 2020 zullen echter door het 
huidige bestuur geen uitgaven voor de bus meer gedaan worden, omdat anders in strijd 
gehandeld wordt met de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering. 
Als het toekomstig bestuur wil komen tot een beleidswijziging omtrent de bus, zal er voor 1 
maart a.s. een Algemene Ledenvergadering gehouden moeten worden. Immers, alleen de 
Algemene Ledenvergadering kan tot het benoemen van een nieuw bestuur overgaan. Als er 
straks een commissie van goede diensten gevormd wordt kan deze commissie op informele 
basis van alles doen, maar de commissie is niet handelingsbekwaam in de zin van de wet. 
Dat is tot de benoeming van het nieuwe bestuur het demissionaire bestuur. Zolang de 
huidige bestuursleden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn zij bestuurlijk 
verantwoordelijk.  
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Het huidige bestuur wil dus uitdrukkelijk die periode zo kort mogelijk houden, maar er zijn 
twee acute problemen: In de 1e  plaats is er geen penningmeester. Tot nu toe heeft Marianne 
Ruigrok met steun van Kees Boekschoten, de penningmeester die in mei al is afgetreden, 
het penningmeesterschap op zich genomen. Maar Kees heeft aangegeven hiermee te willen 
stoppen en ook Marianne is niet langer bereid dit te doen voor het jaar 2020. Dat betekent 
dus dat er op zeer korte termijn geregeld moet worden dat er iemand komt met financiële 
kennis, die alle voorbereidingen doet voor de uitgaven die gedaan moeten worden en die 
door het huidige bestuur getekend moeten worden. 
In de 2e plaats is er door het reglementair aftreden van Marianne in december na een 
periode van vier jaar ook geen secretaris meer in het bestuur aanwezig.  
Dus de noodzaak om deze taken in te vullen is hoog. In de wandelgangen zegt men: dat 
wordt pas maart/april, maar zolang wil het huidige bestuur niet demissionair zijn. Het bestuur 
weet dat hiermee grote druk gezet wordt op het proces om te komen tot een nieuw bestuur,  
maar het is helaas niet anders.  
Het huidige bestuur zal de taken zorgvuldig overdragen en is voor alles benaderbaar, maar 
zal geen bestuurlijke activiteiten meer uitoefenen tenzij het signaal komt dat er een 
Algemene Ledenvergadering moeten worden uitgeschreven. Dat kan alleen het 
demissionaire bestuur doen.   
 
Het bestuur treedt dus af. De één zal dit toejuichen, een ander zegt: het is toch jammer dat 
het bestuur dat doet, of: waarom is er nog niet iets te bemiddelen. De voorzitter zal de 
verklaring voorlezen die aan de leden is gestuurd en waarin is aangegeven dat het bestuur 
niet meer verder wil en kan. In het besturen van een organisatie als Senver moet je plezier 
hebben, het moet voldoening geven, maar gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd is het 
plezier en die voldoening verdwenen. Bestuursleden vinden het niet meer leuk, slapen er 
slecht van en daarom is besloten ermee te stoppen.  
 
De voorzitter leest nu de brief voor die aan de leden is gestuurd. 
 
Vervolgens wordt het bestuur bedankt voor de inzet en krijgen alle bestuursleden een 
prachtige bos bloemen uitgereikt en daarna verlaat het bestuur de zaal. 
 
 
 
  


