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ALV-enquête

Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met het tegengaan van de verspreiding
van het coronavirus, kunnen wij dit jaar geen fysieke ALV organiseren. Om toch ons boekjaar goed af te
kunnen sluiten en door te kunnen gaan met onze activiteiten hebben wij ervoor gekozen om de ALV
digitaal via een enquête aan alle leden voor te leggen.
Hierbij hebben wij de leden de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen n.a.v. de stukken die we
gepubliceerd hebben op de website.
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Binnengekomen vragen
Wat gaat het extra bestuurslid straks doen?

Er is geen sprake (helaas) van een extra bestuurslid, Jenneke Sival heeft besloten zich niet
herkiesbaar te stellen, dus Paul Permentier neemt haar plaats in het bestuur in.
Welke taak Paul Permentier krijgt bepalen we onderling in het bestuur. In normale jaren wordt het
bestuur tijdens de ledenvergadering benoemd als bestuurslid, tijdens een "heisessie" die we daarna
als bestuur hebben bepalen we wie welke rol inneemt.


312 betalende leden is weinig, wat zijn de concrete plannen om dit te verhogen, danwel
het aantal vertrekkers tov nieuwe leden om te buigen? Welke activiteiten worden
ontplooid om het aantal LinkedIn leden te vergroten? Paragraaf 2.7: geeft geen SMART
doelen mbt leden. Als LinkedIn al zo weinig leden heeft; wat verwachten jullie dan van
Instagram en Facebook.

Leden werven is in deze tijd extra moeilijk. We merken dat jongere mensen zich minder aan
verenigingen binden. (daar zijn we niet uniek in) Dat we dit jaar geen seminar hebben gaat hierbij
niet helpen. Waar we ook last van hebben is leden die niets meer van zich laten horen en geen
lidmaatschap meer betalen. Na meerdere aanmaningen worden ze na twee jaar uitgeschreven als lid.
Het idee om iets met Instagram en/of Facebook te gaan doen was omdat verwacht wordt dat we
daar makkelijker/beter jongeren kunnen bereiken.


Studenten van de HAN zijn betrokken bij het vergroten van de zichtbaarheid en
naamsbekendheid van de BPUG. Ik zie daar niets van terug in de plannen en de
begroting voor 2020.

Studenten van de HAN hebben voor ons een afstudeeropdracht gedaan om ons te helpen een
communicatieplan te hebben met als doel betere zichtbaarheid. Dat moet nog geïmplementeerd
worden.


Ik vermoed (aanname) dat uitstel van het BPUG seminar 2020 vanwege corona een
(negatieve) logischerwijs invloed zal hebben op de begroting, dat de -€50 nog
negatiever zal worden.

Het klopt dat het niet doorgaan van het seminar te maken heeft met de corona crisis. En het klopt
ook dat dit zeker invloed zal hebben op de begroting, zowel qua inkomsten als qua uitgaven. Omdat
we hier op dit moment slecht een inschatting van kunnen maken, hebben we besloten de begroting
niet aan te passen en achteraf verantwoording af te leggen.


In de begroting zijn kosten en baten begroot. Het coronavirus heeft ertoe geleid dat het
seminar en kennissessie niet in de oude vorm door kunnen gaan.
Vraag: Zijn er plannen/ideeën om activiteiten op een andere manier te organiseren?

Ja, er zijn ideeën om op andere wijze met kennisdeling om te gaan, dat zijn we aan het uitwerken.
Een eerste online kennissessie staat gepland voor 23 april.
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Voor de website wordt een applicatiebeheerder gezocht en er moet ook nog het e.e.a.
worden ontwikkeld. Onder kosten wordt bij bullit 1 aangegeven dat er een meer
realistisch bedrag voor de ICT kosten is begroot.
Vraag: Ik zie een verhoging van € 400,=. Is dit realistisch?

Die € 400,= zijn niet begroot om een beheerder aan te stellen, maar om de gemaakte kosten op dit
gebied te betalen.


Wat is nu de nieuwe strategie van de BPUG n.a.v. de brainstormsessie en inspraak die
heeft plaatsgevonden?

We gaan in de komende periode in ieder geval experimenteren met andere vormen van kennisdeling,
gedwongen door de COVID-19 crisis, maar mede geïnspireerd door de discussie tijdens de
brainstormsessie. Andere zaken die toen aan de orde zijn geweest zijn in deze periode wat lastiger
vorm te geven zolang iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven.
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Uitslag ALV-enquête

Er zijn





32 leden die de enquête hebben ingevuld.
Iedereen is akkoord met de notulen van de vorige ALV op 13 maart 2019.
Iedereen is akkoord met het Jaarverslag 2019 en Financieel verslag 2019.
Iedereen heeft het verslag van de kascontrolecommissie gelezen en is akkoord met dit verslag.
Iedereen heeft decharge verleent aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde
beleid.
 Iedereen is akkoord met de contributievaststelling, deze blijft net als afgelopen jaar € 82,50 excl.
BTW per jaar.
 Iedereen is akkoord met de benoeming van Jack van Grunsven en Paul Permentier als
bestuurslid.
 Er zijn 3 personen die zichzelf beschikbaar hebben gesteld voor de kascontrolecommissie van
volgend jaar. Dit zijn: Paul Hesselman, Henk Daniel, Aladin Mhamdi.
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Afsluiting

Volgend jaar zullen we wederom verantwoording afleggen in de ALV 2021 voor het gevoerde beleid.

Voor akkoord: 15 april 2020
Johannes Braams
Voorzitter

Jolanda Zwaan
Notulist
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