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Algemene Leden Vergadering 2015 

Notulen 

 
Algemene Leden Vergadering 2015 

Computer Club Minerva - CCM 

 
 

Datum: zondag 15 maart 2015 11.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum Het Noorderlicht, Gruttoplein 2, Diemen 

______________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: Rafiek Abdoelhak, Arie Bouwen, Alex Chömpff, Wim Claus, Frans Deckers 
(secretaris/voorzitter), Henk Jansma, Anton Lohuis, Gerard Methorst, Eugène Nyst, Herman 
Zwiers (penningmeester) en Teun Zwiers (notulist). 

  

1 Opening door de voorzitter: 11.00 uur 

 

2 Ingekomen stukken: 3 opzeggingen en 1 nieuw lid per 01-01-2015 

 
3 Notulen van de ALV van 16 maart 2014: Geen vragen 

 
4 Bestuur: De penningmeester Herman Zwiers en de secretaris Frans Deckers en het lid 

Teun Zwiers (hij heeft zijn hulp aangeboden aan het twee koppige bestuur) hebben van de 
aanwezigen leden het akkoord gekregen. 
Helaas heeft er zich nog niemand gemeld voor de functie van voorzitter, dus blijft Frans 
Deckers voorlopig onze secretaris/voorzitter. De leden waren het hiermee eens. 

 
5 Financiën, jaarafsluiting 2014: Gerard Methorst had een vraag over de kosten van de 

website. Na uitleg door onze penningmeester is dit duidelijk geworden. 

 
6 Verslag kascommissie: De kascommissie bestaande uit de heren Wim Claus en Sjoerd 

Bulterman hebben op 15 februari 2015 de financiële stukken gecontroleerd en in orde be-
vonden. Bij afwezigheid van Sjoerd Bulterman heeft Wim Claus de leden daarvan op de 
hoogte gebracht. De vergadering heeft de penningmeester decharge verleend. 

 
7 Verkiezing nieuwe kascommissie: Alex Chömpff heeft zich gemeld als nieuw lid voor de 

kascommissie. De kascommissie bestaat nu dus uit Wim Claus en Alex Chömpff. Helaas is 
er geen reserve. 

 
8 Begroting 2015: Gerard Methorst wilde graag de verhouding weten tussen de ontvangsten 

van de contributie en de kosten van de zaalhuur. Na de uitleg waren we het er over eens 
dat de zaalhuur goed gedekt was. 

 
9 Diverse activiteiten: Het is gebleken dat een thema dag geen haalbare zaak meer is. On-

ze club is ook te klein om eventueel een firma te kunnen uitnodigen, want die kunnen niet 
genoeg aan ons verdienen. Een andere manier is om kleinere nieuwigheden ter tafel te 
brengen, zoals bijvoorbeeld Alex de laatste maanden heeft gedaan en dat met veel succes. 
De leden waren zeer enthousiast. Ook wordt er gedacht om eventueel nieuws als discussie 
ter tafel te brengen. 
Er is aandacht besteed door Herman in overleg met de Stichting Welzijn Diemen om te on-
derzoeken of er mogelijkheden zijn om een “Internetcafé” op te zetten. Als club kunnen wij 



 
2 

Algemene Leden Vergadering 2015 

onmogelijk de kosten dragen, maar de Stichting Welzijn Diemen ziet er wel mogelijkheden 
in. Alex denkt dat bijvoorbeeld Berkenstede in Diemen en ook Cordaan in Diemen en Bui-
tenveldert misschien wel geïnteresseerd zijn in zo’n “Internetcafé” 

 
10 Promotie: Hier is vooral gedacht om reclamefolders te verspreiden in overleg met de le-

den. Gerard, Alex en Herman hebben zich gemeld om een begin te maken, zij gaan bij hun 
in de buurt folders in de brievenbussen doen. Frans zoekt locaties waar een aantal folders 
neer gelegd kunnen worden, hij heeft al een begin gemaakt. 
Teun zorgt voor de folders en zal deze de volgende bijeenkomst ter beschikking stellen, te 
beginnen 50 stuks voor Gerard, Alex en Herman. 
Wie volgt? 

 
11 Rondvraag: Gerard wilde graag weten wat de oorzaak was van de verandering in de club. 

Omdat er nog een aantal leden zijn die niet goed waren ingelicht tijdens de vorige leden-
vergadering in 2014, of niet aanwezig konden zijn en ook waarschijnlijk de notulen niet ont-
vangen hebben, heeft Herman uitgebreid uitleg gegeven. Het kwam hierop neer dat twee 
leden van het vorige bestuur het bijltje er bij neer gegooid hebben en de club wilde ophef-
fen. Zij  hebben toch nog bij enige leden de oproep gedaan  “Als er iemand is die het wil 
overnemen, graag”. De twee bestuursleden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
De vergadering was zeer tevreden met deze uitleg en we hebben besloten een punt achter 
deze kwestie te zetten en met de club door te gaan op de manier zoals we jaren geleden  
begonnen zijn. 
 
Er werd ook nog een vraag gesteld over de ledenlijst met foto’s, een leuke naamspeling 
van Gerard was het “Smoelenboek”, een geslaagde uitspraak. Herman heeft uitleg gege-
ven hoe men, mits men heeft ingelogd, een foto kon plaatsen. 

 
12 Sluiting: De vergadering werd om 11.50 uur gesloten en iedereen was tevreden. 

 
 De clubbijeenkomst is na de sluiting van de ledenvergadering begonnen. 
 
 
 

 

 

 


