
Notulen Algemene Ledenvergadering van STRICT

Datum: 10 april 2018 
Plaats:  Noorder IJdijk 107, Amsterdam
Tijd:  10:00 uur

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

1. Opening en vaststelling agenda
De technischvoorzitter voor deze vergadering is Anrik Engelhard. Hij opent de 
vergadering om 10:25 uur. Bij punt 10 wordt de conceptbrief, die Peter Fokker 
gemaakt heeft als antwoord op de mail van Ahmed, besproken.

2. Mededelingen
Ronald van der Vliet heeft bij het opruimen van een kast een plastic tas gevonden met 
twee ordners met o.a. financiële stukken. Deze ordners komen oorspronkelijk van 
Linda ter Braak. Zij zullen worden toegevoegd aan het archief van STRICT dat 
voorlopig bewaard wordt bij Anrik Engelhard.

3. Ingekomen stukken
Geen.

4. Verslag vergadering 7 september 2017
N.a.v. punt 9: de jaarstukken zijn gepubliceerd. Het verslag wordt vastgesteld. Ronald 
van der Vliet wordt bedankt voor het maken van het verslag en Ronald van der Vliet 
bedankt Peter Fokker voor de daarbij verleende hulp.

5. Verslag vergadering 11 januari 2016
In het verslag is de datum verkeerd vermeld: 16 januari moet 11 januari zijn. 
Bij punt 5 typefout: overzichtent = overzichten
Bij punt 8 typefout: akkord = akkoord
Bij punt 9 typefout: Sytict = STRICT
Bij punt 9 typefout: DeALV = De ALV
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en kan worden gepubliceerd. 
Peter Fokker zal hier voor zorgen.
N.a.v. punt 10: De ontwerper van het logo zal opnieuw benaderd worden i.v.m. het 
nog steeds ontbreken van een rekening. Peter Fokker zal haar benaderen.
Het verslag van 13 februari 2017 is goed gekeurd en kan gepubliceerd worden.

6. Jaarverslag STRICT 2017
Er is geen verslag over het jaar 2017. Er is niet veel gebeurd. Peter Fokker heeft de 
financiële overzichten op orde gebracht; de domeinnamen zijn doorgekeken en 
gesaneerd; de vacature van voorzitter is nog steeds vacant.



7. Stand van zaken   Website@School
Ook bij Website@School is niet veel gebeurd. Na de laatste versie zijn er geen 
toevoegingen meer geweest. De daily site wordt nog maar zelden gebruikt, maar toch 
nog maar niet stopzetten. Is er nog behoefte aan een nieuwe versie? Nee, er zijn 
minder dan 10 gebruikers en geen klachten. Qua beveiliging is er ook geen noodzaak. 
Peter Fokker houdt dit aspect wel in de gaten.

8. Begroting en exploitatie 2017
Peter Fokker deelt financieel overzicht 2017 en begroting 2018 uit. Het overzicht 2017 
wordt vastgesteld en zal gepubliceerd worden. Anrik Engelhard zal de rekeningen voor 
de contributie 2018 versturen. Hierna wordt de begroting 2018 besproken. De 
opbrengst van de contributies zijn net voldoende om de bankkosten te betalen. Er 
wordt een strippenkaart begroot voor o.a. hosting van websites en het in de lucht 
houden van de website van Dirk. Voor de kosten van het ontwerpen van het logo wordt 
€ 400 begroot. Ook wordt er € 600 begroot voor notariskosten i.v.m. het opheffen van 
de vereniging. Voor het geld dat overblijft zal een goed doel worden gezocht. Als 
voorbeeld wordt Wikipedia genoemd.

9. De toekomst van STRICT
9.1. beleidsplan 2016-2020
- In 2018 nog maar 4 leden
- De bankrekening opheffen in 2018
- De vereniging opheffen in 2019
- In 2018 op zoek gaan naar projecten om het eventueel resterende geld daar aan te 
   besteden.
Karin Abma zal n.a.v. bovenstaande opmerkingen het beleidsplan schrijven.

9.2 begroting 2018
Dit is reeds besproken bij punt 8. Peter Fokker zal een begroting voor 2018 maken.

9.3 domeinnamen S#S, S@S, W@S en ook STRICT
Deze domeinnamen zullen via een strippenkaart door Peter Fokker worden 
onderhouden tot 2020.
Karin Abma zoekt contact met Ed Smallenburg.

10. Wat verder ter tafel komt
Peter Fokker zal Ahmed via een mail duidelijk maken dat het project beëindigd is en 
daarbij wijzen op de nieuwsbrief waarin het overlijden van Dirk Schouten bekend  
gemaakt werd. Een copy van deze mail zal ook gezonden worden aan de 
maatschappelijk werker van Ahmed.

11. Rondvraag
Karin Abma: Wanneer gaan we uit eten?

De voorzitter sluit de vergadering om 12:10 uur.
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