Verslag van gecombineerde bestuursvergadering en algemene
ledenvergadering STRICT
Datum: 13 februari 2017
Tijd: 12:00 uur
Aanwezig: Karin Abma, Peter Fokker, Anrik Engelhard en Ronald van der Vliet
1. Opening
Er wordt gestart met de constatering dat alle leden van de vereniging aanwezig
zijn. Ook het bestuur is dus aanwezig, waarbij opgemerkt moet worden dat er na
het overlijden van Dirk Schouten nog geen nieuwe voorzitter gekozen is.
2. Financiën
In verband met de anbi-status dient er haast gemaakt te worden met de nog vast
te stellen financiële jaarverslagen. Peter Fokker en Anrik Engelhard gaan zich
hier 16 februari verder over buigen.
Na betaling van alle openstaande rekeningen is er momenteel nog € 4351,89 in
kas.
3. Beleidsplan 2016-2020
Het project ServerAtSchool wordt afgesloten aangezien het systeem op geen
enkele school nog wordt gebruikt en er ook in de toekomst geen vraag naar zal
ontstaan gezien de huidige technische ontwikkelingen. De inhoud van de aan dit
project verbonden websites zal worden ondergebracht bij het project
Website@School.
De vergadering stelt vast dat er voor de vereniging helaas geen toekomst meer
is. Het bestuur stelt voor over te gaan tot liquidatie zoals omschreven in artikel 17
van de statuten. Alle leden stemmen hier mee in.
De resterende middelen zullen voor een deel gebruikt worden voor het
onderhouden van Website@School. Verder zal er onderzocht worden hoe wij
een project, dat voldoet aan de uitgangspunten van de vereniging, kunnen
ondersteunen d.m.v. een donatie. Er wordt gedacht aan b.v. Edukitty van Micky
Faas.
4. Sluiting
De leden hebben het voornemen om jaarlijks rond de verjaardag van Dirk
Schouten bijeen te komen.
De vegadering sluit om 14.00 uur
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