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Verslag:

Nicolien van Wees

1.
Opening en mededelingen
Roxanne Vernimmen opent de eerste Algemene Ledenvergadering van de Bestuurstafel Gezond
Utrecht en heet iedereen hartelijk welkom.
2.
Vaststelling van het jaarverslag 2016
Op pagina 1 t/m 4 zijn de aanleiding tot oprichting, korte samenvatting van de inhoudelijke
bijeenkomsten en vooruitblik naar 2017 omschreven. De aanwezige leden vinden dit een goede
samenvatting; er zijn geen aanmerkingen en aanvullingen.
3.
Vaststelling van het financieel jaarverslag 2016
Pagina 5 t/m 8 van het jaarverslag omvatten de financiële paragrafen. De onkosten zijn binnen de
begroting gebleven. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. Het financiële jaarverslag 2016 wordt
hiermee vastgesteld.

4.

Vaststelling contributie 2017
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel om het bedrag van de jaarlijkse contributie te
handhaven; namelijk € 2.200,-. Ook in 2017 zijn de leden die het NIZU vertegenwoordigen – te weten
HandjeHelpen en Al Amal - vrijgesteld van contributie.
5.
Vaststelling begroting 2017
De begroting voor 2017 op pagina 9 van het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
6.
Goedkeuring versturen voorlopige contributiefacturen 2018
Het voorstel om in januari 2018 alvast de voorlopige contributiefacturen aan de leden te versturen
wordt aangenomen. De vereniging is in de zomer van 2016 opgericht en de eerste facturen zijn
daarna verstuurd. Het UMC Utrecht heeft de onkosten vanaf januari 2016 voorgeschoten. Het is
prettig en inzichtelijker als de vereniging bij de start van het jaar de contributies van de leden
ontvangt. Indien tijdens de ALV van mei 2018 blijkt dat er een verrekening nodig is (als de
ledencontributie dus wijzigt), verstuurt de Administratie Derden van het UMC Utrecht kort na deze
ALV de correctiefacturen.

7.

Decharge van het bestuur
De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en dankt deze
hartelijk voor zijn inzet. Voorzitter Roxanne Vernimmen bedankt op haar beurt de aanwezige
leden voor het vertrouwen in het bestuur.

8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn en haar aandacht en sluit de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur ondertekent na de vergadering het jaarverslag en laat dit op de website plaatsen.

