
Verslag Algemene Ledenvergadering

Plaats: Noorder IJdijk 107, Amsterdam
Datum: 7 september 2017
Tijd: 11:00 uur

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

1.Opening  
De voorzitter Anrik Engelhard opent de vergadering om 11uur 15. 

2.Mede  de  lingen  
Anrik Engelhard complimenteert Peter Fokker met het vele werk dat hij verricht heeft om de BIC 
geplaatst te krijgen bij de Koninklijke Bibliotheek.
 
3.Ingekomen stukken  
E-mail (van Peter Fokker) d.d. 05-09-2017 met als onderwerp: Reconstructie boekhouding 
2010-2016
E-mail (van Peter Fokker) d.d. 06-09-2017 met als onderwerp: Domeinnamen
E-mail (van Anrik Engelhard) d.d. 05-09-2017 met als onderwerp: Ter overdenking

4.Verslag vergadering 13-02-2017  
Dit verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

5.Vaststellen agenda  
Aan de agenda wordt het volgende punt toegevoegd: 7 Domeinnamen. Alle oorspronkelijke punten 
na punt 6 worden hierdoor één plaats opgeschoven.

6.Financiën  
De aanwezigen complimenteren Peter Fokker voor het maken van een uitgebreid overzicht van de 
financiën van de afgelopen jaren.
Peter Fokker geeft een toelichting op de spreadsheet. Hij heeft een zo goed mogelijk overzicht 
samengesteld. Vooral in de periode dat het KBA de financiën bijhield zijn deze erg onoverzichtelijk. 
Vanaf 2010 is er eigenlijk geen controle meer geweest. Nu staat alles weer helder op papier. De 
vergadering gaat er vanuit dat het overzicht zoals gemaakt door Peter Fokker het best mogelijke is. 
Het financieel overzicht 2008-2016 wordt door de vergadering vastgesteld.
Het bestuur stelt voor, met het oog op de in 2014 veranderde doelstellingen van de vereniging, om 
W@S te subsidiëren met een bedrag € 10.500.
De vergadering neemt dit voorstel met algemene stemmen aan.
Voor 2017/18 dient nog een begroting gemaakt te worden.

7.Domeinnamen  
Het voorstel zoals geformuleerd door Peter Fokker in de ingekomen e-mail van 06-09-2017 wordt 
door de vergadering aangenomen.
Wyxs.net blijft, zoals afgesproken met Dirk Schouten, nog een paar jaar bestaan. De demo-site 
was_daily op wyxs.net blijft vooralsnog in bedrijf.
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8.De toekomst van STRICT  
Anrik Engelhard zal op korte termijn de leden een rekening sturen voor de contributie van 2017. 
Van deze contributie kunnen net de bankkosten betaald worden. Deze zijn hoog omdat de 
vereniging door de bank niet als particulier wordt beschouwd. 
Verder zal er nog een begroting voor 2017/18 moeten worden opgesteld. Daarin moet een post 
worden opgenomen voor de kosten van de update van W@S (€ 1000,00) Verder zal in deze 
begroting donaties aan één of meerdere educatieve projecten moeten worden opgenomen.
Op deze manier kan in februari 2018 de vergadering art 17 punt 2 van de statuten afhandelen.

9.Rondvraag  
Karin Abma: Moeten de jaarstukken nog gepubliceerd worden? Ja. Peter zal hier voor zorgen.
Peter Fokker: Wie maakt het beleidsplan 2017/17? Dit doet Karin.
Anrik Engelhard: De persoonlijke adresgegevens zoals ze in de statuten staan, zijn verwijderd.

10.Sluiting  
De vergadering wordt om 12.50 uur gesloten

Ronald van der Vliet (notulant)
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