
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Bestuurstafel Gezond Utrecht 

Datum: donderdag 6 februari 2020  

Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid (Sophialaan 1, Utrecht)  

1. Opening en mededelingen  

Voorzitter Margriet Schneider opent de Algemene Ledenvergadering van en heet iedereen welkom.  

2. Vaststellen van het jaarverslag 2019 

 

Het jaarverslag wordt, na toevoeging van de vergaderkosten in 2019, ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststelling van de jaarrekening 2019  

Het financieel jaarverslag wordt, onder dankzegging, vastgesteld.  

4. Vaststelling begroting 2020 

Er wordt gesproken over het verschil van de begroting voor 2020 t.o.v. voorgaande jaren. Er is bewust gekozen om 

de reserve van de afgelopen jaren te benutten. Die reserve is ontstaan doordat moderator en secretariaat minder 

tijd hebben besteed dan was begroot. Daarnaast is, tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2019, 

goedkeuring gegeven om van een deel van deze reserve de Utrechtse Zorgparade in 2020 te organiseren. Deze 

punten verklaren waarom de begroting een negatief saldo laat zien. Het bestuur heeft vooralsnog geen zorgen 

over de liquiditeit van de vereniging en blijft hier een stevige vinger aan de pols houden.  

5. Vaststelling contributie 2020 

Het bestuur stelt voor om het contributiebedrag van € 2.200,- voorlopig te handhaven. Als een verhoging van 

de contributie in 2021 nodig is, informeert het bestuur de leden daar tijdig over. De aanwezige leden stemmen 

hiermee in.  

6. Décharge van bestuursleden  

De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en dankt het bestuur hartelijk 

voor zijn inzet. Margriet Schneider bedankt op haar beurt de aanwezige leden voor het vertrouwen in het 

bestuur. 

7. Rondvraag 

Er wordt kort gesproken over de bestuurssamenstelling van de Bestuurstafel Gezond Utrecht en hoe dit is 

vastgelegd in de statuten. Het gaat om de volgende twee punten:  

• De termijn van bestuurslid Willy van Egdom eindigt per 24 juni a.s. Volgens de statuten worden 

bestuursleden benoemd voor een periode van vier jaar en is er geen mogelijkheid tot verlenging. 

Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie worden gevraagd om dit kenbaar te maken bij het 

bestuur en/of secretariaat. Het bestuur bespreekt de invulling van de vacature tijdens de 

eerstvolgende bestuursvergadering en informeert alle leden in de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.  

• Daarnaast wordt besproken of het nodig/gewenst is dat in de statuten wordt vastgelegd dat het 

UMCU formeel de positie van voorzitter heeft. Het bestuur onderzoekt dit.   
 

8. Sluiting  

Niets meer ter tafel zijnde sluit Margriet Schneider de vergadering en dankt iedereen voor zijn en haar 

inbreng en aandacht.  


