
 

Notulen Ledenvergadering NFO 2022 8 maart 2021  

14 leden inclusief bestuur.  

1. Opening: afmelding van Lidi, Nancy, Dick & Mira, Paula, Rob en Monique.  

2. Notulen ledenvergadering NFO 2021. Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld  

3. Jaarverslag bestuur 2021 wordt kort toegelicht door de voorzitter.  

4. a) jaarverslag financiën wordt toegelicht door de penningmeester. De vraag wordt gesteld of we 

de verzekering van de apparatuur moeten voortzetten nu de apparatuur bijna geheel is 

afgeschreven. De penningmeester gaat na of de verzekering tegen restwaarde is afgesloten of tegen 

aanschafwaarde. Als het laatste het geval is dan zetten we de verzekering nog door, bij verzekering 

tegen restwaarde wordt de verzekering zsm stopgezet. De kascommissie bestaande uit Jacco en Olaf 

gaat akkoord met het voorliggende jaarverslag. 

b) verkiezing nieuwe kascommissie: Mira treedt toe en Nellie stelt zich beschikbaar als nieuwe 

reserve (voor 2022 bestaat de kascommissie dus uit Olaf en Mira). 

5. Begroting 2022 en vaststellen contributie 2023.  

Het abonnement op de Zoom-app voor digitale bijeenkomsten is per maand opzegbaar. Het 

bestuursvoorstel om tot en met maart digitaal aan te blijven bieden en daarna over te schakelen op 

enkel fysieke bijeenkomsten (uiteraard onder voorbehoud dat zich geen nieuwe externe 

omstandigheden voordoen die ons fysiek samenzijn moeilijk maken) wordt door de leden gesteund. 

De gedachte daarachter is dat we de sociale interactie zo belangrijk vinden dat we primair voor 

fysieke bijeenkomsten kiezen.  

Het voorstel om de contributie voor 2022 op 60 euro te houden wordt akkoord bevonden. Met 

daarbij wel de kanttekening dat de prijsontwikkeling opeens hard kan gaan en eventueel bijstelling 

nodig kan zijn. De club zit echter goed bij kas om eventuele tegenvallers voorlopig op te kunnen 

vangen.  

Ten aanzien van leden die we al enige tijd niet gezien hebben, zowel digitaal als ‘live’, zal het bestuur 

actief de vinger aan de pols houden om te horen hoe het gaat en of we elkaar spoedig weer zullen 

zien. 

6. Bestuurswisseling: Gerard treedt af en is verkiesbaar. De leden stemmen unaniem in met zijn 

herverkiezing. Het rooster van aftreden is daarmee als volgt:  Aftredend in 2023: Wiebe. Aftredend in 

2024: Mirjam en Edwin. Aftredend in 2025: Johan. Aftredend in 2022: Gerard.  

7. Commissieverslagen:  Het bestuur spreekt waardering uit voor het werk dat verzet is in de 

commissies. 



Excursie commissie: Mirjam geeft aan dat Olaf zich heeft aangesloten bij de excursiecommissie. 

Daarnaast vraagt zij aan de leden of zij open staan voor een ander moment van de weekend-

excursie; bijvoorbeeld in het voorjaar of najaar. Iedereen staat daar voor open. 

8. Eindejaarsverkiezing:  op de voorstellen beweging, landschap zonder lucht, meervoudige 

belichting, zwart-wit komt nog de aanvulling duo’s/paren. De voorzitter zal via de mail de leden 

vragen om hun voorkeur aan te geven. [Na stemming door de leden wordt het thema vastgesteld op: 

“zwart-wit”] 

9. Het bestuur stelt voor om ons te gaan richten op het 40-jarig jubileum en hoopt daarbij weer te 

kunnen rekenen op de inzet van de huidige jubileumcommissie. De leden stemmen in met het 

voorstel. 

10. Rondvraag.  

Nellie vraagt of wij ons als bestuur in moeten schrijven als UBO's (Ultimate Beneficial Owners). Het 

bestuur zal dit nagaan [en bericht na de vergadering als volgt: omdat wij een ‘vereniging met 

beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven’ zijn, zijn wij vrijgesteld van deze 

inschrijving]. 

Fons: vond het geen goede zaak dat de jury beelden in een andere categorie kan plaatsen. Hij krijgt 

daarin bijval en een volgende jury zal deze instructie ook meekrijgen. 

Er wordt voorgesteld om het excursieprogramma verder uit te breiden om de aantrekkelijkheid van 

ons programma (ook voor potentieel nieuwe leden) verder te vergroten. De excursiecommissie zou 

daarin een coördinerende rol kunnen hebben zonder dat zij het zelf hoeft te organiseren. De 

excursiecommissie gaat zich over dit voorstel beraden. 

Na de pauze zien we nog mooie series voorbij komen van Wiebe, Edwin en Jacco. 


