Kort verslag van de Algemene ledenvergadering 2019 Volle Kracht
Zaterdag 19 januari “De Machinist”
Opening
In aanwezigheid van 42 leden opent de voorzitter om 14.15 uur de vergadering en heet iedereen van
harte welkom bij “De Machinist” en geeft een korte verklaring over de gang van zaken rond “De
Delft”. Hij wenst allen, namens het bestuur, een goed 2019 toe. Hierna herdenkt men in stilte de leden,
die in 2018 zijn overleden.
Verslag van de ALV 20 januari 2018.
Dit wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris.
De verslagen over 2018
Jaarverslag secretaris.
De secretaris geeft een korte toelichting op de activiteiten van de vereniging en het bestuur gedurende
het afgelopen jaar. Het verslag wordt goedgekeurd.
Verslag redactie ‘De Spreekbuis’
De redacteur geeft een toelichting op het verslag. Het blad wordt gemaakt door een team van
redacteuren, afkomstig uit de vijf deelnemende oud-studenten verenigingen. Namens Volle Kracht
zitten 2 personen in de redactie, die het verenigingsdeel maken.
Dit jaar kwamen er vier Spreekbuizen uit, twee van 64 en twee van 56 bladzijden. Inbreng van
artikelen door de leden wordt hogelijk gewaardeerd.
Financieel verslag 2018
De penningmeester geeft een toelichting. De exploitatie werd in 2018 afgesloten met een, bescheiden,
positief saldo. Daar hebben de bestuursvergaderingen op het Scheepvaart en Transport College en de
gastvrijheid van de Van Ghent Kazerne aan bijgedragen. De dramatisch lage rente en de stijgende
bankkosten bleven.
Het aantal leden/donateurs lijkt gestabiliseerd te blijven op ongeveer 320. Leden. Ook dit jaar waren
er weer donaties, waarvoor dank. (Ook hadden we bijeenkomsten en excursies op andere locaties).
De penningmeester verzoekt nogmaals met klem de formulieren voor de AVG in te vullen. Die zijn
noodzakelijk geworden door de invoering van de privacy wet. Tevens wordt gevraagd om bij betaling
van de contributie het administratiekenmerk te gebruiken en dit bij mededelingen correct in te vullen.
De kascommissie heeft de financiële boekhouding over 2018 gecontroleerd en in orde bevonden.
Mededelingen Stichting VOMO
Ons bestuurslid, belast met de financiën van deze stichting geeft een toelichting op de kosten, die
gemaakt worden door de VOMO voor de verenigingsbladen. Deze zijn, door gebrek aan advertenties
beduidend hoger dan de inkomsten. De bladen zullen daarom duurder dan wel dunner moeten worden.
Geconstateerd wordt dat er voor 2019 te weinig advertenties zijn om een kostendekkende uitgave van
de verenigingsbladen te handhaven. Het zoeken naar advertenties gaat gestaag door. Er is wel besloten
om de financiële bijdrage van de verenigingen te verhogen. Dit om het negatieve resultaat bij de
begroting binnen de perken te houden. Wij hebben voor een vijfde deel invloed in de stichting VOMO.
Wij vinden dat het blad belangrijk is voor de binding met de leden.
Door enkele van de aanwezige leden wordt voorgesteld om de prijs voor de Spreekbuis en daarmee
ons lidmaatschap, drastisch te verhogen. Hier valt nog geen besluit over. Wel moeten we ons, als
Volle Kracht, afvragen welke verhoging voor de leden acceptabel is.

Onze vice-voorzitter coördineert de advertenties voor Rotterdam. Zij roept de leden op om bedrijven
te zoeken die willen adverteren. Onze penningmeester merkt op dat, met de hogere kosten van de
VOMO, in de begroting van Volle Kracht voor 2020 al rekening is gehouden.
Vaststellen begroting 2020
De algemene ledenvergadering wordt in januari (2019) gehouden. Derhalve is de begroting voor het
volgende jaar (2020) en het financiële verslag over het vorige jaar (2018).
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Het, al bestaande, voorzichtige financiële
beleid moet worden voortgezet.. De begroting 2020 krijgt de instemming van de aanwezigen.
De penningmeester vraagt toestemming om eind 2019, indien nodig, de begroting voor 2020 enigszins
te wijzigen/aan te passen. Hiermee wordt ingestemd.
Vaststellen contributie voor de leden voor het jaar 2020.
Er is geen reden om de contributie voor 2020 te verhogen. Zij blijft op € 35,- Meer mag altijd. De
verhoging met € 5,- voor leden die na 31 december 2020 betalen is volgens het huishoudelijk
reglement. Deze € 5,- zijn voor de extra kosten van brieven en porti. Deze verhoging geldt uiteraard
niet voor nieuwe leden.
Verkiezing leden kascommissie.
Er worden 3 nieuwe leden gekozen, 2 vormen de kascommissie, de derde is het reservelid.
Bestuursverkiezingen
De voorzitter roept de aanwezige leden op zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie, echter
zonder een reactie. Drie bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar Zij worden bij acclamatie en met
waardering voor hun inzet en werkzaamheden, herkozen.
Geïnteresseerden of nieuwe bestuursleden kunnen een aantal maanden meelopen ter kennismaking en
worden ingewerkt door de huidige bestuursleden. De voorzitter doet nogmaals een beroep op de
aanwezigen om na te denken over een bestuursfunctie.
Verenigingsactiviteiten voor het jaar 2019
Het bestuur draagt zorg voor onderling contact tussen de leden. Hiertoe wordt de Spreekbuis
uitgegeven en worden er bijeenkomsten, excursies en lezingen georganiseerd.
Dit jaar komen er:
- Woensdag 24 april is er een excursie naar het Kustwachtcentrum in Den Helder.
- Een sociëteitsavond met lezing staat gepland voor 4 of 11 september.
- Er komt waarschijnlijk een tweede excursie in het najaar.
- Het jaarfeest zal op 15 of 16 november plaatsvinden.
- Ook zal het bestuur aanwezig zijn op de open dagen van het STC.
De voorzitter geeft de data onder voorbehoud door. De leden worden opgeroepen om suggesties en
ideeën voor lezingen of excursies bij het bestuur te melden en om de evenementencommissie te
versterken.
Leden van Volle Kracht kunnen de maandelijks lezingen van de KNVTS bijwonen omdat Volle
Kracht begunstiger is.
Rondvraag en sluiting.
De historie van de Plaquette van de Belgische zeelieden op de website is niet compleet. Aan
aanvulling wordt gewerkt.
Leden die verslagen of notulen per e-mail willen ontvangen kunnen dat doorgeven aan de secretaris
via de website. De notulen van deze ALV zullen in de vorm van een verslag op de website geplaatst
worden.
Hierna bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor de
Nieuwjaarsreceptie. De vergadering wordt om 15.20 uur gesloten.

