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Verslag bestuur VHMF-IMV van 25 maart 2013
Aanwezig:

Johan Jacobs, Rogier Broekman, Marien Broekhuizen

Afwezig:

Krystyna Robaczewska, Louis Otten, Anne van Urk, Carol van Raalten

Lokatie:

Lange Kleiweg 34, Rijswijk

Tijdstip:

10.00-11.30

1.
Opening en mededelingen
Johan en Rogier zijn bij de start de enige aanwezigen. Johan stelt vast dat dit comitee te klein is voor
enige besluitvorming. Daarom zullen de agenda items niet worden behandeld zoals voorgesteld.
Marien arriveert ongeveer 45 minuten later agv onverwachte verkeersopstoppingen.
2.
Verslag bestuur VHF-VenW van 23 oktober 2012
Dit wordt niet besproken
3.
Samenstelling bestuur, afvaardiging senioren en afscheidsdiner
Johan geeft aan dat hij graag de commitment ter sprake brengt. Marien geeft aan dat hij zal
deelnemen aan de seniorenexcursie. Hij zal inventariseren wat de mogelijkheden zijn om deel te
nemen in het seniorenconvent. Zowel Anne en Krystyna hebben aangegeven hun functie als
bestuurslid te willen overdragen. Er moet een uitvraag plaatsvinden naar twee nieuwe bestuursleden.
Bij voorkeur een jongere generatie om zodoende ook meer jonge leden te kunnen aantrekken. Voor
het organiseren van het afscheidsdiner met het oud en nieuw bestuur word(en) nog vrijwilligers
gezocht.
4.
Data bestuursoverleggen en ALV
Andere verenigingen aangesloten bij CMHF maken een jaaragenda en plaatsen deze data op de site
van CMHF. Johan stelt voor om 1 ALV per jaar te houden, bij voorkeur in september. Rogier merkt op
dat de twee vorige ALV’s eind juni en eind december plaatsvonden. Zo kort op de vakantieperiode
leidt tot afmeldingen. Aandachtspunt is dat sommige stukken voor 1 juli aan de leden dienen te zijn
voorgelegd. Johan vraag Rogier dit met Louis en Carol af te stemmen.
5.
Website
De website wordt niet bespoken.
6.

Naamswijziging vereniging

De naamgeving wordt wel besproken. VMHF klinkt makkelijker, maar VHMF geeft meer “voorrang”
aan de originele verenigingsnaam van VHF. Rogier heeft de naamswijziging nog niet doorgegeven
aan de Kamer van Koophandel. Na verspreiding van het verslag hebben de niet aanwezige
bestuursleden 10 werkdagen om te reageren. De naam VHMF-IMV blijft gehandhaaft tenzij.
.

7.

Rondvraag
Geen vragen.

Actiepunten
item
2012.10.23_01

betreft
Langetermijnvisie en doelen VHF

Aktiehouder
Allen

Status
Open
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2013.03.25_01

Jaaragenda opstellen voor
bestuursvergaderingen en ALV

2013.03.25_02

Bestuursdeelname in
seniorenconvent
Organiseren afscheidsdiner
Mogelijkheid voor 1 ALV navragen

2013.03_25_03
2013.03.25_04

Allen, data
doorgeven aan
secretaris
Marien

Open

Louis en Carol?
Louis en Carol

Open
Open

Open
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