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Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  
	  
Datum:	  	  donderdag	  9	  juli	  2015	  
Diner:	  	   	   Spijs	  met	  Wijn	  bij	  Stijn	  
ALV:	   	   20:45	  tot	  23:07	  uur	  	  
Contact:	  Annemieke	  (06-‐29379616)	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Aanwezig:	  Machteld,	  Ruben,	  Berith,	  Ward	  W,	  Armand,	  Johan	  T,	  Bram,	  Patrick,	  Suzanne,	  Luc,	  Mitchel,	  Roy,	  Niels,	  
Marit,	  Brigitte,	  Elsbeth,	  Marvin	  en	  Annemieke.	  
	  
1. Opening	  

z Machteld	  opent	  de	  vergadering;	  iets	  later	  vanwege	  het	  diner,	  start	  om	  21:05	  uur.	  
	  

2. Pinnen	  /	  Voorstelronde	  aspiranten	  (n.v.t.)	  	  

z Roy	  wensen	  we	  graag	  vandaag	  alsnog	  te	  pinnen,	  Brigitte	  vraagt	  of	  hij	  graag	  lid	  wil	  worden.	  Roy	  is	  gepind	  !	  
z Machteld	  geeft	  Roy	  tevens	  een	  speenkoord,	  vanwege	  de	  geboorte	  van	  zijn	  dichter	  Bo.	  
z Roy	  geeft	  aan	  dat	  de	  aspirantenperiode	  een	  bijzondere	  tijd	  is	  geweest	  vanwege	  de	  zwangerschap	  van	  

Ellen,	  sinds	  kort	  zijn	  ze	  trotse	  ouders	  van	  dochter	  Bo.	  Roy:	  Tot	  nu	  toe	  mogen	  we	  zeker	  niet	  klagen	  hoe	  Bo	  
het	  doet	  (de	  nachten)	  .	  Afgelopen	  tijd	  ben	  ik	  meteen	  bij	  de	  BOV	  commissie	  actief;	  daardoor	  versneld	  beter	  
de	  kamer	  kennen;	  een	  pluspunt	  als	  je	  het	  mij	  vraagt	  –	  een	  advies	  aan	  aspiranten	  om	  zo	  de	  kamer	  te	  leren	  
kennen.	  Machteld	  wenst	  Roy	  namens	  de	  kamer	  veel	  plezier,	  vriendschap	  en	  leermomenten	  gewenst.	  
	  

3. Notulen	  mei	  2015	  
z Pagina	  2;	  Decharge	  is	  aan	  het	  gehele	  bestuur	  2014	  verleend,	  behalve	  aan	  Ward	  W.	  	  

Per	  ongeluk.	  Excuses	  daarvoor.	  Hierbij	  alsnog.	  

z Met	  aanpassing	  van	  bovenstaand	  punt	  worden	  de	  notulen	  van	  de	  ALV	  in	  juni	  2015	  vastgesteld.	  Dank	  !	  
	  

4. Ingekomen	  stukken	  &	  bestuursmededelingen	  	  
Ingekomen	  stukken:	  

z Nee.	  	  
Bestuursmededelingen	  ALV	  (Annemieke)	  

z Datum	  rondleiding	  Plantlab	  is	  gezet	  op	  13	  juli	  (los	  van	  ALVs).	  Uitnodiging	  van	  Joost	  is	  verstuurd,	  je	  kan	  nog	  
mee/	  kan	  je	  nog	  aanmelden!	  
Brigitte:	  Tot	  hoe	  laat	  duurt	  het?	  Vanaf	  half	  8	  tot	  half	  10.	  
Marvin:	  echt	  heel	  gaaf,	  dus	  meld	  je	  aan.	  

z Bijeenkomst	  JB500	  jaar	  bijgewoond:	  geen	  reden	  tot	  verdere	  actie.	  	  
Annemieke:	  Bij	  deze	  bijeenkomst	  ben	  ik	  geweest,	  maar	  gaf	  geen	  directe	  aanleiding	  tot	  een	  concreet	  
idee/inzet	  van	  de	  kamer.	  Per	  mail	  houdt	  de	  JB500	  de	  kamer	  op	  de	  hoogte.	  

z Netwerkborrel	  Quadrivium:	  	  
Annemieke:	  zeer	  inspirerend	  en	  gezellig.	  Veel	  bezoek	  van	  andere	  kamers;	  JCI	  landelijk.	  	  

z Status	  financiële	  top	  inzake	  reserves	  	  
Machteld:	  Maurice	  heeft	  wegens	  persoonlijke	  omstandigheden	  voor	  deze	  ALV	  helaas	  af	  moeten	  zeggen.	  
19	  juli	  is	  de	  BBQ-‐	  financiële	  top	  gepland;	  voortgang	  is	  er	  dus;	  terugkoppeling	  volgt.	  

z Opzegging	  Mieke:	  Mieke	  heeft	  aangegeven	  andere	  leuke	  dingen	  nu	  de	  voorrang	  te	  geven	  en	  de	  2de	  telg	  
wordt	  binnenkort	  geboren.	  	  	  

z Eventuele	  opzeggingen	  dienen	  voor	  1	  oktober	  bij	  de	  secretaris/Annemieke	  binnen	  te	  zijn;	  zie	  dit	  niet	  als	  
een	  aanmoediging	  ☺.	  	  
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z Er	  komt	  weer	  een	  prikbord	  aan:	  [red:	  beste	  slechtste	  prikbord	  is	  inmiddels	  verzonden]	  	  
Heb	  je	  input	  voor	  het	  volgende	  Prikbord	  (medio	  september);	  dan	  horen	  wij	  t	  graag:	  voel	  je	  vrij	  om	  
informatie	  aan	  te	  leveren	  bij	  Annemieke!	  

z Overstapbericht	  Luc	  Vermeulen:	  Luc	  is	  verhuisd	  en	  stapt	  over	  naar	  de	  kamer	  Breda.	  Hij	  is	  vandaag	  
aanwezig	  voor	  afscheidsborreltje:	  hierbij	  staan	  we	  nog	  even	  stil	  aan	  het	  einde	  van	  de	  ALV.	  
	  

5. W.v.t.t.k.	  

z Marvin:	  nieuwe	  baan	  bij	  AAG;	  na	  10,5	  jaar	  Accountant,	  op	  zoek	  naar	  iets	  nieuws.	  Consultant	  in	  de	  
zorgsector.	  Super	  gaaf;	  gebeuren	  heel	  veel	  dingen.	  Krijgt	  er	  heel	  veel	  energie	  van.	  Erg	  naar	  zijn	  ZIN.	  30	  
seconden	  van	  en	  naar	  zijn	  huis.	  	  

z opzegging	  Elsbeth:	  Ze	  heeft	  besloten	  dat	  dit	  jaar	  het	  laatste	  JCI	  jaar	  zal	  zijn;	  leuke	  tijd	  gehad,	  inmiddels	  de	  
twee	  jonge	  kinderen,	  en	  lekker	  weer	  aan	  het	  tennissen;	  besloten	  keuzes	  te	  maken	  en	  op	  te	  zeggen.	  	  

z Roy:	  kom	  gerust	  langs	  voor	  de	  babyborrel	  van	  Bo	  zondag	  2	  augustus!	  Het	  is	  vrije	  inloop	  tussen	  14.00	  en	  
18.00	  bij	  The	  Baron’s	  Lodge	  in	  de	  Korte	  Putstraat!	  

z Luc/JCI	  NL	  Bid	  Wereldcongres	  in	  Nederland:	  Hij	  was	  onlangs	  bij	  JCI	  Leusden	  uitgenodigd	  om	  te	  borrelen	  
met	  regio	  midden	  Nederland	  –	  De	  landelijke	  commissie	  Wereld	  congres	  was	  daar	  om	  voorfinanciering	  te	  
vragen	  voor	  het	  Bid	  boek	  –	  kwam	  een	  ton	  ophalen.	  	  De	  congrescie	  heeft	  medegedeeld	  nu	  uitstel	  te	  
nemen,	  alvorens	  bidboek	  op	  te	  maken	  totdat	  er	  voldoende	  financiering	  is	  voor	  het	  bidboek.	  
Machteld/Ruben:	  	  Voorfinanciering	  voor	  het	  wereldcongres	  is	  in	  de	  kamer	  besproken/verdiept	  n.a.v.	  het	  
CvA	  van	  januari;	  conclusie	  was	  toen	  dat	  het	  een	  zeker	  risico	  geeft	  en	  dat	  er	  toen	  onvoldoende	  	  informatie	  
is	  gegeven.	  Met	  de	  kamer	  toen	  besloten	  vooralsnog	  niets	  te	  doen;	  we	  staan	  er	  zeker	  open	  voor	  maar	  
wachten	  initiatief	  van	  landelijk	  af	  om	  ons	  hier	  actief	  in	  te	  overtuigen.	  	  
Machteld	  vraagt	  aan	  de	  groep:	  staan	  we	  er	  nu	  anders	  in?	  
Johan	  T:	  landelijk	  initiatief,	  wel	  kijken	  wat	  we	  kunnen	  doen	  om	  hier	  voor	  onszelf	  goede	  PR	  uit	  te	  halen.	  
Luc:	  begrijpt	  deze	  reactie,	  ziet	  die	  ook	  bij	  meer	  kamers	  terug.	  Zijn	  eigen	  gevoel?	  Wel	  meedenken,	  om	  
lokale	  kamer	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  Kan	  het	  echter	  niet	  rijmen	  waarom	  bidboek	  zoveel	  geld	  kost.	  	  
Ward	  W:	  Er	  is	  geen	  geld/	  stukje	  werkkapitaal	  bij	  JCI	  NL.	  Ze	  vragen	  daarom	  een	  vorm	  van	  achtergestelde	  
lening;	  3-‐5000	  euro	  per	  kamer	  [red:	  dat	  geeft	  risico	  op	  niet	  terugbetalen	  als	  het	  niet	  doorgaat].	  
Machteld	  conclusie:	  we	  agenderen	  het	  opnieuw	  voor	  september	  (actie	  Bestuur	  ALV	  september);	  	  
Ter	  voorbereiding	  wordt	  contact	  gezocht	  met	  de	  Wereld	  congres	  commissie.	  Suzanne	  /	  Annemieke	  	  

z Berith:	  Trots;	  customers	  experience	  manager;	  diploma	  behaald	  !	  daardoor	  afgelopen	  donderdagen	  
afwezig.	  VAN	  HARTE	  !	  

z Ruben:	  zolder	  verbouwd;	  schilderen/laminaat	  leggen	  met	  35	  graden	  gelukt	  
z Machteld:	  verwacht	  met	  Joost	  een	  kleine	  begin	  januari	  2016.	  Eerste	  JCI	  ’s-‐Hertogenbosch	  baby	  uit	  de	  

geschiedenis	  ☺!	  VAN	  HARTE	  !	  

z Bregje/Mieke:	  wie	  nog	  niet	  gedaan	  heeft,	  graag	  reactie	  per	  mail	  op	  de	  uitnodiging	  voor	  naar	  
BOULEVARD/	  Parade;	  	  

z Oproep	  Elsbeth:	  In	  algemene	  ZIN;	  reageer	  gewoon	  (altijd)	  even	  op	  een	  uitnodiging	  voor	  een	  activiteit,	  ook	  
als	  je	  niet	  kunt.	  Dit	  ook	  uit	  respect	  voor	  je	  medeleden	  die	  het	  organiseren!	  Dank!	  

z Armand:	  is	  het	  een	  idee	  om	  aan	  en	  afmelden	  voor	  activiteiten	  via	  de	  website	  te	  regelen?	  Jazeker!	  Johan	  
en	  Ward	  zijn	  met	  de	  nieuwe	  site	  bezig.	  Dit	  idee	  zit	  zeker	  in	  hun	  plannen.	  Armand	  biedt	  hen	  zijn	  hulp	  aan	  
die	  van	  harte	  wordt	  aanvaard!	  
	  

6. Jaarverslag	  2014	  afronding	  (bestuur	  2014)	  	  
Patrick	  licht	  dit	  kort	  toe.	  
z Jos	  heeft	  inderdaad	  een	  punt	  zoals	  tijdens	  de	  vorige	  ALV	  aangegeven;	  er	  is	  inderdaad	  11	  euro	  meer.	  

Echter	  marginaal	  verschil;	  zodoende	  besloten	  dit	  niet	  meer	  verder	  uit	  te	  pluizen;	  	  (11	  euro	  mooi	  Bosch	  
bedrag).	  	  

z Marvin:	  hij	  heeft	  enige	  tijd	  terug	  namens	  de	  kascommissie	  aan	  de	  huidige	  penningmeester/Maurice	  een	  
mail	  gestuurd	  m.b.t.	  inzicht	  m.b.t.	  openstaande	  debiteuren	  /	  overlopende	  post	  van	  de	  stichting	  Rio	  en	  van	  
de	  BOV	  die	  tijdens	  de	  kascontrole	  niet	  gecontroleerd	  kon	  worden.	  Hierop	  heeft	  hij	  nog	  geen	  reactie.	  	  
Actie	  Maurice	  wordt	  doorgegeven:	  dit	  wordt	  z.s.m.	  nagevraagd	  /	  terugkoppeling	  van	  gegeven.	  
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7. Rekening	  courant	  leden	  en	  incassoplanning	  (Maurice	  >	  Ruben)	  
Maurice	  wegens	  pers	  omstandigheden	  niet	  aanwezig.	  Ruben	  geeft	  aan	  dat	  er	  enigszins	  achterstallig	  
onderhoud	  was;	  namens	  Maurice	  excuses	  daarvoor.	  

z Maurice	  heeft	  de	  kamer	  een	  mail	  verstuurd	  met	  toelichting	  op	  RC.	  
z De	  leden	  wordt	  verzocht	  om	  SEPA	  machtiging	  in	  te	  vullen	  (alleen	  als	  je	  ondernemer	  bent	  bestaat	  de	  

mogelijk	  af	  te	  zien	  van	  machtiging/in	  2014	  besloten	  in	  een	  ALV).	  Bij	  eventuele	  vragen;	  graag	  deze	  aan	  
Maurice	  richten.	  

z Patrick:	  hij	  liep	  er	  vaak	  tegenaan	  dat	  je	  het	  niet	  redt	  met	  incasso	  van	  100,-‐	  per	  maand.	  Het	  vraagt	  dus	  iets	  
meer	  spreiding.	  

Daarnaast	  heeft	  Maurice	  een	  mooi	  systeem	  gemaakt;	  hij	  is	  handig	  met	  computers;	  maar	  de	  opvolger	  moet	  er	  
ook	  mee	  uit	  de	  voeten	  kunnen.	  Wordt	  hier	  goed	  naar	  gekeken?	  	  Actie	  Maurice:	  afstemming	  met	  voorganger	  
Patrick.	  	  

	  
8. Voorstel	  invulling	  maatschappelijk	  2015	  (Machteld)	  

Machteld	  licht	  het	  voorstel	  toe	  vanuit	  het	  bestuur	  zoals	  beloofd	  in	  ALV	  van	  mei.	  
	  

z Kernvraag:	  hoe	  kunnen	  we	  dit	  jaar	  invulling	  geven	  aan	  maatschappelijk?	  Ter	  inspiratie	  een	  foto	  van	  de	  
menselijke	  torens	  in	  Baskenland:	  middels	  verbindingen,	  ieder	  een	  eigen	  kleine	  bijdrage,	  ieder	  een	  rol	  die	  
hem/haar	  past,	  een	  dag	  per	  jaar	  en	  daarmee	  een	  structuur	  samen	  iets	  moois	  bereiken	  met	  impact.	  	  

z Projectcie	  heeft	  in	  mei	  bij	  het	  bestuur	  aangegeven	  
hier	  onvoldoende	  capaciteit	  voor	  te	  hebben	  naast	  
BOV.	  Het	  bestuur	  begrijpt	  dit	  maar	  heeft,	  mede	  
n.a.v.	  de	  discussies	  van	  vorig	  jaar,	  beloofd	  dan	  zelf	  	  
op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  een	  invulling	  voor	  2015.	  
Machteld	  heeft	  dit	  binnen	  het	  bestuur	  opgepakt.	  

z Machteld	  geeft	  aan	  dat	  je	  kunt	  blijven	  denken	  
over	  een	  lange	  termijn	  plan,	  maar	  dat	  dit	  snel	  
vervalt	  in	  praten	  en	  weer	  niet	  doen.	  Om	  
uiteindelijk	  tot	  lange	  termijn	  doelen	  te	  komen	  is	  
het	  ook	  ZINvol	  om	  verschillende	  maatschappelijke	  
ervaringen	  op	  te	  doen	  om	  zo	  te	  kijken	  wat	  bij	  de	  kamer	  past	  naar	  de	  lange	  termijn	  toe.	  Dus	  is	  het	  voorstel	  
vanuit	  het	  bestuur	  om	  	  om	  de	  tombolagedachte	  van	  de	  projectcie	  in	  2015	  verder	  uit	  te	  werken:	  
verschillende	  activiteiten	  van	  een	  dag(deel)	  in	  de	  2de	  helft	  van	  het	  jaar	  waar	  leden	  op	  in	  kunnen	  tekenen	  
qua	  inzet.	  	  

z Vandaag	  bespreken	  we	  3	  concrete	  ideeën.	  De	  vraag	  aan	  de	  kamer	  voor	  vanavond	  is:	  Wat	  spreekt	  je	  aan?	  
Het	  gaat	  om	  de	  eerste	  gevoel	  om	  te	  kijken	  of	  het	  ZIN	  heeft	  een	  plan	  verder	  uit	  te	  werken.	  

	  
1.	  Helpen	  bij	  	  Swim	  to	  fight	  Cancer	  	  
Evenement	  in	  Den	  Bosch,	  voor	  de	  2de	  keer	  georganiseerd	  door	  Bossche	  stichting,	  zondag	  13	  september	  tussen	  
10:00	  –	  17:00	  a.s.	  Ter	  impressie	  een	  filmpje	  van	  dit	  event:	  
https://www.youtube.com/watch?v=15KNoWdGnoQ&list=PLXG3UBa3Gnk8C3C73bUOcTj9lIDiDQGB5&index=2	  
Leuk:	  Elsbeth,	  Marit,	  Bram,	  Johan	  T,	  Suzanne,	  Ruben	  (Ward	  W	  in	  het	  water)	  en	  Machteld.	  	  
Bram:	  Goed	  idee,	  want	  lokaal	  /	  den	  Bosch	  /	  redelijk	  makkelijk	  in	  te	  richtten	  –	  maatschappelijk	  	  
Minder	  enthousiast:	  Niels,	  qua	  timing,	  drukte	  BOV	  in	  sept	  en	  Armand,	  liever	  directer	  bijdragen	  aan	  goed	  doel	  	  
	  
2.	  (Compacte)	  EHBO	  cursusavond(en)	  organiseren	  	  
evt.	  rondom	  een	  thema,	  idee	  vanuit	  JCI	  Nederland,	  doelgroep:	  leden,	  buren,	  vrienden	  en	  ander	  belangstellenden.	  	  	  
Algemeen	  of	  met	  een	  thema	  (bijv.	  jonge	  ouders	  of	  EHBO	  in	  het	  uitgaansleven).	  	  
Filmpje	  en	  info	  op	  https://vimeo.com/126933645	  	  	  
Leuk:	  Berith,	  Marvin,	  Niels,	  Mitchel,	  Ward	  W,	  Armand	  en	  Annemieke.	  Patrick/Brigitte:	  reeds	  gevolgd,	  wel	  zinvol.	  	  
	  
3.	  Een	  Kerstactie	  	  
nog	  nader	  vorm	  te	  geven,	  voor	  een	  goed	  doel,	  bijv.	  weer	  samen	  met	  Bij	  Katrien,	  Voedselbank	  of	  het	  Vergeten	  kind	  	  
Formule	  combi	  kerstactie	  +	  kerstdiner	  op	  1	  dag	  is	  al	  2	  jaar	  groot	  succes.	  
Wie	  heeft	  ZIN	  om	  dit	  (mee)	  voor	  te	  bereiden	  en	  te	  organiseren?	  
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Leuk:	  Armand,	  Bram,	  Johan	  T,	  Ward	  W,	  Ruben,	  Brigitte	  (vanaf	  november)	  melden	  zich	  aan	  om	  de	  kerstactie	  mee	  te	  
organiseren.	  Mitchel	  wil	  zich	  graag	  inzetten	  om	  de	  kerstactie	  vanuit	  social	  media	  te	  ondersteunen;	  TOP	  !	  
Actie	  Ruben:	  plant	  datum	  voor	  kickoff	  kerstcie	  
	  

z Conclusie:	  voor	  alle	  3	  de	  activiteiten	  is	  enthousiasme.	  Opvolging:	  

z Machteld	  zal	  vanuit	  het	  bestuur	  plan	  1	  en	  2	  verder	  uitwerken	  met	  samenwerkingspartners	  	  en	  
inventariseren	  binnen	  de	  kamer.	  	  

z Ruben	  pakt	  samen	  met	  degenen	  die	  zich	  aangemeld	  hebben	  voor	  de	  kerstactie	  dit	  evenement	  op.	  	  

z Fantastisch	  hoe	  we	  zo	  samen	  ZIN	  maken!	  
	  

Terugkoppeling/reactie	  algemeen	  n.a.v.	  duscussie	  maatschappelijk:	  

z Bram:	  nog	  niet	  hetgeen	  wat	  met	  Rob	  van	  der	  Steen	  besproken;	  frappant	  te	  zien	  dat	  we	  met	  elkaar	  iets	  
bedenken	  waar	  we	  naar	  toe	  willen	  en	  dat	  het	  dan	  toch	  een	  andere	  kant	  op	  gaat.	  Blijft	  opmerkelijk.	  
Machteld:	  eens,	  inderdaad	  een	  opvallende	  uitkomst.	  We	  hopen	  als	  bestuur	  dat	  we	  met	  deze	  opzet	  in	  
ieder	  geval	  ervaring	  opdoen	  met	  verschillende	  invullingen	  van	  maatschappelijk;	  	  
Annemieke:	  er	  zijn	  heel	  veel	  nieuwe	  leden	  hetgeen	  ook	  weer	  andere	  accenten	  en	  ambities	  geeft	  die	  
ruimte	  moeten	  krijgen.	  	  
Brigitte;	  Uiteindelijk	  wordt	  de	  agenda	  toch	  bepaald	  door	  andere	  prioriteiten/projecten:	  de	  uitdaging	  is	  om	  
maatschappelijk	  daar	  een	  rol	  en	  ruimte	  in	  te	  geven.	  
Roy/Projectie:	  aandacht	  kon	  niet	  over	  2	  onderwerpen	  verdelen;	  ging	  niet	  samen.	  

z Bram:	  De	  kerstactie	  met	  Bij	  Katrien	  was	  een	  groot	  succes.	  Deed	  meer	  met	  hem	  dan	  hij	  tevoren	  had	  
gedacht.	  Sfeer	  was	  echt	  fantastisch.	  Bij	  Katrien	  was	  ook	  heel	  enthousiast	  vorig	  jaar,	  het	  is	  gaaf	  om	  zoiets	  
te	  organiseren.	  Misschien	  nog	  meer	  een	  event	  van	  maken.	  	  
	  

9. Commissieronde:	  SE,	  webcie,	  leden,	  BOV	  
Social	  events:	  

z zondag	  12	  juli	  BBQ,	  vanaf	  15:00	  uur	  inloop.	  	  
Is	  inmiddels	  geweest:	  Was	  zeer	  geslaagde	  BBQ	  met	  circa	  25	  volwassen,	  11	  kinderen,	  en	  2	  baby’s	  en	  vele	  
bootjes	  die	  voorbij	  kwamen,	  Socialcie	  DANK	  voor	  de	  organisatie	  en	  Johan	  T	  i.h.b.	  voor	  het	  beschikbaar	  
stellen	  van	  jullie	  voortuin	  en	  huis!	  	  

z maandag	  13	  juli	  Plantlab	  /	  Tavenue	  Joost	  de	  Bruijn;	  	  
Is	  inmiddels	  geweest:	  een	  zeer	  inspirerende	  avond	  met	  presentatie	  en	  rondleiding	  door	  Plantlab	  !	  	  
Joost	  is	  diezelfde	  avond	  tot	  zijn	  grote	  verrassing	  benoemd	  tot	  ERELID	  van	  JCI	  ’s-‐Hertogenbosch	  voor	  al	  
zijn	  (ver)diensten	  en	  gezelligheid	  die	  hij	  de	  afgelopen	  8	  jaar	  de	  kamer	  heeft	  geboden	  !	  

z Boulevard	  (13	  aug):	  Bezoek	  voorstelling	  van	  de	  Verdrietfabriek	  
AANMELDEN	  !!!	  	  via	  Bregje/Mieke	  per	  email	  uitnodiging	  aan	  eenieder	  gestuurd	  	  

	  
Webcie	  (Ward	  W	  licht	  stand	  van	  zaken	  toe).	  	  

z Grove	  versie	  staat	  er	  :	  learning	  by	  doing/trial	  en	  error	  aanpak	  volgens	  Ward.	  Voor	  beiden	  nieuw	  om	  
een	  website	  te	  bouwen.	  Wens	  van	  de	  kamer	  is	  om	  via	  de	  website	  extern	  meer	  exposure	  te	  geven,	  bijv	  
BOV,	  ledenwerving	  en	  maatschappelijk.	  Willen	  graag	  social	  media	  erin	  incorporeren:	  wie	  kan	  helpen?	  	  
Mitchel	  sluit	  aan	  bij	  de	  webcie!	  	  

z Volgende	  ALV	  in	  september	  laat	  Webcie	  1ste	  opzet	  zien	  Actie	  Ward	  W	  &	  Johan	  v	  R;	  	  
z Webcie	  borgt	  dat	  de	  oude	  website	  niet	  uit	  de	  lucht	  gaat	  in	  september	  (afloopdatum	  contract:	  Actie	  

Ward	  W	  &	  Johan	  v	  R;	  
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Ledencie	  (Brigitte	  &	  Marit	  vertellen	  over	  de):	  	  

z De	  Beste	  Slechtste	  Wervingsborrel	  ooit:	  Save	  the	  Date:	  donderdag	  3	  september	  	  as.,	  locatie	  n.n.t.b.	  
z Doelstelling	  is	  nieuwe	  leden	  werven	  middels	  een	  ludieke	  netwerkborrel.	  
z Combinatie	  van	  borrel	  en	  lezingen.	  Ludieke	  opzet.	  Thema:	  do’s	  en	  don’ts	  in	  de	  marketing.	  	  Informatie	  

volgt	  spoedig	  via	  de	  email.	  	  

z Actie	  allen:	  Eenieder	  wordt	  gevraagd	  alvast	  na	  te	  denken	  welke	  2/3	  mensen	  uit	  te	  nodigen	  
Ledencie	  zet	  in	  op	  40	  –	  50	  gasten,	  2/3	  introducees	  per	  lid/aspirant.	  

z Info	  volgt,	  alsmede	  een	  uitnodiging	  om	  je	  introducees	  uit	  te	  nodigen.	  
z Idee	  Bram:	  Groep	  aanmaken	  op	  Linkedin	  Actie	  ledencie	  ter	  opvolging.	  
z Er	  is	  een	  Linkedingroep	  van	  leden	  en	  alumni	  van	  JCI	  ’s-‐Hertogenbosch.	  Elsbeth	  is	  beheerder:	  zal	  

overdragen	  aan	  Annemieke/ledencie.	  (Actie	  Elsbeth)	  
	  

BOV	  (Berith	  geeft	  een	  update;	  de	  Projectcie	  gaat	  met	  volle	  vaart	  vooruit).	  
BOV	  is	  in	  samenwerking	  met	  Agri	  Food	  Capital.	  Was	  onrustig	  geweest;	  besloten	  om	  dit	  samen	  op	  te	  tuigen.	  
Food	  to	  Fit	  evenement;	  Onderneming	  /	  Overheid	  /	  Onderwijs.	  
Druk	  bezig	  met	  voorbereiding.	  Berith/Projectie:	  verstuurt	  naar	  de	  Kamer	  updates.	  
Graag	  hulp	  >	  stukken	  te	  schrijven.	  Persberichten/interviews.	  Flyer	  in	  de	  maak.	  

z 16	  oktober	  Pitch	  dag	  Openbaar	  dit	  jaar.	  	  NO	  Brabant	  !	  12	  bedrijven	  ;	  en	  6	  tot	  10	  pitches.	  
z 21	  januari	  2016	  BOV	  www.besteondernemersvisie.nl	  	  
z Vraag	  Marvin:	  zijn	  bedrijven	  al	  uitgenodigd?	  Promotie	  wordt	  gestart;	  stimuleer	  innovatieve	  bedrijven!	  	  

z Sponsorwerving	  is	  gestart!	  Leads	  welkom:	  hoe	  meer	  hoe	  beter	  !	  
	  

10. Wrap	  up/Terugblik	  S1	  2015	  (Machteld)	  
Nu	  we	  als	  bestuur	  een	  half	  jaar	  onderweg	  zijn	  willen	  we	  met	  de	  kamer	  even	  terugkijken	  naar	  de	  

doelstellingen	  die	  we	  voor	  dit	  jaar	  gesteld	  hadden.	  Waar	  staan	  we,	  hoe	  gaat	  het	  ,	  hoe	  zinvol	  is	  2015	  tot	  nu	  toe?	  
Op	  welk	  punten	  varen	  we	  wel	  en	  waar	  moeten	  de	  koers	  misschien	  bijstellen?	  

Ter	  herinnering:	  de	  doelstellingen	  waren:	  
" Focus	  op	  plezier,	  gezelligheid	  en	  verbinding	  in	  activiteiten	  en	  projecten:	  ZIN!	  
" Kort	  en	  krachtig	  vergaderen	  
" Aandacht	  voor	  nieuwe	  jonge	  leden	  
" Respect	  voor	  jonge	  gezinnen	  	  
" Maatschappelijke	  betrokkenheid	  samen	  invullen	  
" Vele	  handen	  maken	  licht	  werk	  
	  

Elsbeth:	  geeft	  aan	  dat	  de	  doelen	  de	  werkelijkheid	  na	  6	  maanden	  wel	  goed	  raken;	  de	  sfeer	  tijdens	  de	  BBQ	  en	  
Paaseieren	  activiteit	  waren	  voor	  tekenen	  dat	  er	  een	  goede	  basis	  is	  gelegd.	  qua	  lengte	  van	  de	  vergadering	  zit	  
nog	  wel	  een	  aandachtspunt.	  
Brigitte:	  Zin;	  zeker	  ZIN	  gezien	  en	  gevonden;	  het	  is	  leuk	  dit	  terug	  te	  zien	  in	  alle	  aankondigingen.	  	  
Berith:	  Ter	  voorkoming	  van	  te	  lange	  discussie	  in	  ALV	  is	  Kahoot	  wellicht	  een	  idee?	  	  
Het	  bestuur	  gaat	  dit	  onderzoeken	  maar	  waakt	  er	  wel	  voor	  dat	  de	  ALV	  niet	  de	  persoonlijke	  interactie	  
component	  gaat	  missen.	  
Namens	  het	  bestuur:	  Dank	  voor	  alle	  input	  hier!	  	  

Oproep:	  laat	  gerust	  na	  afloop	  van	  de	  ALV	  aan	  het	  bestuur	  (jcidbbestuur2015@gmail.com	  of	  persoonlijk	  bij	  een	  
bestuurslid)	  je	  persoonlijke	  terugkoppeling	  weten!	  Graag	  	  voor	  24	  augustus	  	  as.	  	  
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11. Bestuurvorming	  2016	  

z HEB	  JE	  AMBITIE?	  HEB	  JE	  ZIN?	  Laat	  het	  vast	  weten	  !	  	  
Doel	  is	  om	  na	  de	  zomer	  met	  concrete	  vorming	  te	  starten.	  

z Niels:	  volgt	  er	  een	  verkiezing?	  Huidige	  bestuur	  draagt	  een	  voorzitter	  voor	  en	  draagt	  geïnteresseerde	  
bestuursleden	  aan	  bij	  potentiele	  voorzitter	  die	  zelf	  zijn	  bestuur	  kan	  samenstellen.	  Over	  de	  voorzitter	  
wordt	  gestemd:	  hij/zij	  kan	  ervoor	  kiezen	  zijn/haar	  hele	  bestuurssamenstelling	  bekend	  te	  maken	  voor	  de	  
stemming.	  4	  tot	  6	  weken	  voor	  de	  stemming	  wordt	  de	  kandidaatvoorzitter	  bekend	  gemaakt.	  	  
	  

12. Snelle	  rondvraag	  
z Berith:	  	  Ter	  inspiratie:	  Inschrijving	  dutch	  academy	  (persoonlijk	  leiderschap)	  kan:	  3	  dagen	  training.	  

http://www.jci.nl/training/item/dutch-‐academy.html	  27-‐29	  november	  2015.	  
z Berith:	  Vesting	  run	  idee;	  Kunnen	  we	  wellicht	  Tshirts	  printen	  voor	  hardlopende	  JCI	  ers	  om	  leden	  te	  

werven/kamer	  bekend	  te	  maken?	  Ledencie	  gaat	  erover	  nadenken.	  
	  

13. Afscheidswoordje	  Luc	  Vermeulen	  

z Machteld,	  namens	  de	  kamer:	  Luc,	  hartelijk	  bedankt!	  Echt	  een	  ondernemer,	  die	  andere	  mensen	  kan	  
inspireren	  als	  stille	  kracht;	  andere	  mensen	  tot	  mooie	  doelen	  kan	  leiden.	  Zeer	  actief	  geweest	  met	  Rioreis,	  
BOV	  en	  landelijke	  evenementen.	  Doet	  dingen	  op	  je	  eigen	  manier,	  maar	  deelt	  dat	  ook;	  blij	  met	  jouw	  
inbreng;	  veel	  geluk	  op	  je	  nieuwe	  plek	  !	  Cadeau	  van	  de	  kamer:	  Bossche	  bollen	  bordje.	  
Luc:	  kort	  en	  ZINnig;	  langzame	  start;	  diesel;	  bewuste	  keuze	  in	  gemaakt;	  verbinden	  en	  vinden;	  beetje	  in	  de	  
comfort	  zone	  gebleven.	  TIP:	  Doe	  je	  ding	  /	  doe	  het	  op	  jouw	  manier	  /	  deel	  gedachten	  /	  kijk	  buiten	  je	  regio	  –	  
als	  bijvoorbeeld	  Rio.	  Iedere	  kamer	  kan	  van	  elkaar	  leren.	  Dank	  jullie	  wel!	  Breda	  ook,	  goed	  begin.	  Tot	  bij	  NC	  
Rotterdam	  –	  eerste	  ronde	  is	  van	  Luc!	  
	  

14. Sluiting	  
z Borreltijd!	  23:07	  uur	  	  

Machteld	  dankt	  eenieder	  voor	  zijn	  of	  haar	  aandacht.	  

z De	  Bar	  /	  Wijnfles	  bij	  Wijn	  bij	  Stijn	  wordt	  geopend.	  
	  
	  
	  
	  


