
NOTULEN Algemene Ledenvergadering STRICT, 11 januari 2016,
Noorder IJdijk 107, 1023 NT Amsterdam

Aanwezig: Peter Fokker, Anrik Engelhard, Karin Abma
Afwezig: Ronald van der Vliet

1. Opening.
De vergadering wordt om 13:00 uur geopend en de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen van het bestuur.
De financiële overzichten worden z.s.m. opgestuurd.

3. Ingekomen stukken.
Opzeggingen van stichting Radius en Talent Primair.
Statutenwijziging is op 17 december 2015 gepasseerd.
Toezegging van legaat van D. Schouten.

4. Activiteitenverslagen/verslagen van vorige vergaderingen.
Verslag 8 december 2014 wordt goedgekeurd.
De notulen van 23-11-2015 moeten digitaal naar Peter voor op de website.
Zijn goedgekeurd.
Statuten zijn gewijzigd, zodat breder publiek betrokken kan worden bij Strict.

5. Financiële overzichten
Tot en met 2013 staan ze online. Die van 2014 en 2015 komen z.s.m. online.

6. Begroting 2015
uitgaven bankkosten 100

ontwikkelingskosten (Peter?)
kosten organisatie (admin) 50
kvk 100
onvoorzien 1000 (notaris)
domein + hosten p.m. (in 2012 met strippenkaart)

inkomsten contributies
donaties
rente
serverbijdragen
overige baten

Zodra we de stukken die bij de secretaris zijn, hebben kunnen onderzoeken kunnen de 
begrotingen 2015 en 2016 vastgesteld worden.
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7. Beleidsplan 2016 – 2020
Karin maakt een concept.

8. Nieuwe en oude leden. En punt 11 Ledenwerving.
Er zijn verzoeken binnegkomen om als lid toe te treden van Anrik Engelhard en Karin 
Abma. Het bestuur gaat hiermee akoord en zal een bevestiging sturen. Nieuw lid 
eventueel Matthijs Koopmans.

9. Vacatures in het bestuur.
Anrik Engelhard voorzitter/penningmeester
Karin Abma secretaris. Ronald van der Vliet wordt décharge verleend en bedankt voor 
al het werk dat hij heeft gedaan voor Strict.
De ALV beraadt zich over de invulling van het aantal bestuursleden met de gedachte 
een nieuwe voorzitter aan te trekken.

10. Mededelingen over Website@School
Er wordt een voorschot uitbetaald voor ontwikkelingskosten van de minimum versie 1.0. 
Zie verslag van 11 november 2015. Er zal ook geld in kas moeten blijven voor 
onderhoudskosten zoals conversies die nodig zijn o.a. als er nieuwe versies van php en 
mysql uitkomen.
Het manual moet worden geredigeerd (typo's eruit halen).
Het logo houden we voorlopig zo. Een nieuw logo zou beteken, dat alle screenshots in 
het manual vervangen mnoeten worden.
Ontwerper nieuw logo moet rekening sturen voor tot nu toe gemaakte kosten.

12. en 13. w.v.t.t.k. en rondvraag
Het archief van Strict moet op een intranet geplaatst worden.

14. Sluiting om 15:00 uur
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