
	  
Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  

	  
	  
Datum:	  	   donderdag	  17	  september	  2015	  
Driving	  range:	  19:30	  uur	  	  
Inspipraatje:	   20:15	  uur	  door	  BurgGolf	  	  
ALV:	   	   20:47	  tot	  22:17	  uur	  	  
Contact:	   Annemieke	  (06-‐29379616)	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Aanwezig:	  George,	  Mitchel,	  Johan	  T,	  Thijs,	  Berith,	  Bram,	  Christiaan	  Mark,	  Armand,	  Suzanne,	  
Ward	  W.,	  Neelsjan,	  Marit,	  Ruben,	  Machteld	  en	  Annemieke.	  
	  
1. (Inspi)praatje	  /	  Pitch	  BurgGolf	  
z Pitch	  door	  Lisanne	  van	  BurgGolf	  ‘De	  Haverleij’,	  BurgGolf	  biedt	  sinds	  een	  aantal	  maanden	  

een	  speciaal	  ‘Lidmaatschap	  voor	  Young	  Professionals’	  t/m	  40	  jaar.	  Dit	  lidmaatschap	  is	  
persoonsgebonden	  per	  kalenderjaar.	  Leuk,	  als	  ook	  de	  aangeboden	  les	  voorafgaand	  op	  
de	  Driving	  range!	  DANK	  !	  Per	  mail/als	  bijlage	  volgt	  de	  BurgGolf	  presentatie,	  met	  ook	  
aanvullende	  informatie	  aan	  alle	  leden.	  

2. Opening	  
z Machteld	  opent	  de	  vergadering,	  fijn	  dat	  jullie	  er	  zijn!	  Ditmaal	  geen	  voorstelronde,	  Frank	  

Roldaan	  is	  er	  niet	  bij.	  
3. Notulen	  juli	  2015	  	  
z Geen	  opmerkingen	  en	  daarmee	  worden	  de	  notulen	  van	  de	  ALV	  van	  juli	  2015	  

vastgesteld.	  
4. Ingekomen	  stukken	  &	  bestuursmededelingen	  	  

Ingekomen	  stukken:	  
z geboortekaartje	  van	  Mieke	  &	  Richard	  –	  zoon	  Gijs	  
Bestuursmededelingen	  /uitgaande	  post:	  
z Najaars	  -‐	  prikbord	  is	  aan	  eenieder	  verstuurd.	  
z Kaartje	  is	  gestuurd	  aan	  Mieke	  en	  Richard	  voor	  geboorte	  zoon	  Gijs,	  evenals	  enkele	  

jarigen	  Suzanne	  en	  George	  zijn	  in	  ‘t	  zonnetje	  gezet	  tijdens	  de	  netwerkborrel	  en	  de	  
pasgehuwde	  Robbert	  en	  Kitty	  hebben	  een	  kaartje	  ontvangen.	  Brigitte	  is	  net	  bevallen	  
van	  dochter	  Niene!	  Allemaal	  VAN	  HARTE	  !!	  

z Update	  DLA	  (digitale	  ledenadministratie):	  Er	  is	  een	  nieuwe	  administratie	  die	  zowel	  door	  
het	  landelijk	  als	  lokale	  secretariaat	  gebruikt	  kan	  worden	  (i.p.v.	  ieder	  voor	  zich	  zoals	  in	  
het	  verleden).	  Tevens	  kunnen	  leden,	  nadat	  ze	  bij	  DLA	  zijn	  aangemeld,	  zelf	  een	  deel	  van	  
hun	  gegevens	  beheren.	  In	  de	  afgelopen	  periode	  hebben	  we	  de	  gegevens	  voor	  de	  kamer	  
bijgewerkt,	  maar	  er	  zijn	  enkele	  bugs	  die	  nog	  moeten	  worden	  opgelost.	  Hierover	  is	  
contact	  met	  landelijk.	  	  Work	  in	  progress.	  Voor	  leden:	  Log	  eens	  in	  en	  check/update	  je	  
gegevens.	  Voor	  nieuwere	  leden	  en	  aspiranten:	  aan	  jullie	  aanmelding	  wordt	  gewerkt.	  	  

z NC	  	  (Nationaal	  Congres)	  van	  2	  tot	  4	  oktober.	  George	  en	  Berith	  gaan.	  George	  zal	  namens	  
JCI	  ’s-‐Hertogenbosch	  gemachtigd	  worden	  om	  te	  stemmen.	  



z Verzoek:	  reageer	  altijd	  even	  naar	  iemand	  die	  iets	  organiseert,	  dus	  ook	  als	  je	  niet	  kan.	  
Geeft	  voldoening	  voor	  de	  organisator!	  Dank!	  

z ALV	  Donderdag	  8	  oktober	  op	  de	  sociëteit	  met	  diner.	  	  
z ALV	  Donderdag	  12	  november:	  Sinterklaas	  ALV	  dus	  traditionele	  gezelligheid	  met	  diner!	  

Zorg	  dat	  je	  erbij	  bent	  !!	  
z ALV	  Donderdag	  10	  december	  op	  de	  sociëteit.	  
z Multi-‐Twinning	  (bevriende	  kamer)	  weekend	  wordt	  in	  2016	  georganiseerd	  vanuit	  JCI	  

Leuven;	  Je	  kan	  daar	  leden	  van	  Leuven,	  Dortmund	  en	  La	  Rochelle	  ontmoeten.	  Hun	  
voorstel	  is	  22	  april	  of	  29	  april;	  leuke	  manier	  om	  internationaal	  JCI	  leden	  te	  leren	  kennen.	  
We	  hebben	  de	  voorkeur	  aan	  22	  april	  doorgegeven	  vanwege	  Koningsdag/meivakantie.	  

z Kennisquiz	  in	  de	  Gruyter	  op	  20	  november	  georganiseerd	  door	  JCI	  Quadrivium	  (via	  
FaceBook/APP):	  George	  heeft	  interesse:	  wie	  ook	  wil	  kan	  zich	  bij	  hem	  melden.	  

z Reminder	  11	  oktober	  marathon	  Eindhoven;	  Ruben,	  Marit	  en	  Berith	  lopen	  mee.	  Top!	  	  
JCI	  de	  Kempen	  nodigt	  jouw	  JCI-‐supporters	  uit	  om	  gezamenlijk	  langs	  het	  parcours	  de	  lopers	  toe	  te	  

juichen.	  Laat	  je	  dus	  aanmoedigen	  door	  je	  kamergenoten,	  ren	  je	  concurrentie	  eruit	  en	  drink	  daarna	  met	  
JCI-‐genoten	  een	  borrel	  op	  hét	  JCI	  netwerkevent	  van	  het	  najaar.	  

Wanneer?	  zondag	  11	  oktober	  2015,	  Halve	  Marathon	  finishtijd	  is	  ongeveer	  15:30u	  
Wie?	  exclusief	  voor	  JCI-‐leden	  Aanvang?	  12:30	  (afhankelijk	  van	  soort	  loop)	  
Voor	  JCI-‐supporters	  is	  de	  locatie	  uiteraard	  de	  gehele	  dag	  beschikbaar	  

	  
5. Update	  Financiën	  

Vanuit	  Maurice	  en	  vanuit	  het	  bestuur	  (Machteld,	  Ruben	  en	  Annemieke)	  zijn	  twee	  mails	  naar	  
de	  (aspirant)leden	  gestuurd	  aangaande	  het	  penningmeesterschap	  van	  de	  kamer	  en	  de	  
stand	  van	  zaken	  m.b.t.	  de	  Rekening	  Courant	  van	  de	  leden	  en	  de	  financiën.	  	  Voor	  de	  
volledigheid	  voegen	  we	  beide	  mails	  toe	  aan	  de	  notulen.	  
	  

Mail	  Maurice	  d.d.	  12	  september	  2015	  17.26	  uur:	  
Beste	  leden	  van	  de	  juniorkamer.	  
	  

Afgelopen	  dinsdagavond	  heb	  ik	  een	  mail	  gestuurd	  	  aan	  mijn	  mede	  bestuursgenoten	  met	  daarin	  de	  boodschap	  dat	  ik	  mijn	  
lidmaatschap	  aan	  de	  juniorkamer	  opzeg	  en	  mijn	  bestuursfunctie	  neerleg.	  
	  

Ik	  vond	  het	  absoluut	  niet	  gemakkelijk	  om	  dit	  besluit	  te	  maken,	  maar	  op	  dit	  moment	  kan	  ik	  mijzelf	  niet	  meer	  motiveren	  om	  
de	  tijd	  en	  energie	  in	  de	  kamer	  te	  steken	  die	  van	  mij	  verwacht	  wordt.	  Enerzijds	  merk	  ik	  dat	  er	  een	  groot	  verschil	  zit	  tussen	  
mij	  en	  mijn	  bestuursgenoten	  qua	  engagement	  voor	  de	  club.	  Waar	  Annemieke,	  Machteld	  en	  Ruben	  met	  veel	  passie	  zich	  
inzetten	  voor	  de	  Kamer,	  heb	  ik	  die	  klik	  niet.	  Het	  borrelen	  vind	  ik	  wel	  leuk,	  maar	  er	  zitten	  (naar	  mijn	  mening)	  een	  hoop	  
gebruiken	  en	  politiek	  omheen	  waar	  ik	  persoonlijk	  veel	  minder	  mee	  heb.	  De	  keuze	  om	  dan	  op	  het	  eervolle	  verzoek	  om	  het	  
bestuur	  in	  te	  stappen	  was	  voor	  mij	  daarmee	  een	  verkeerde.	  De	  functie	  gerelateerde	  taken	  vergen	  daarnaast	  best	  veel	  tijd	  
en	  een	  gestructureerde	  aanpak,	  dit	  ligt	  mij	  eerlijk	  gezegd	  totaal	  niet.	  De	  momenten	  dat	  ik	  ermee	  aan	  de	  slag	  ben	  gegaan	  
waren	  altijd	  met	  behoorlijk	  wat	  tegenzin.	  De	  laatste	  maanden	  heb	  ik	  het	  nagelaten	  om	  zaken	  op	  te	  pakken	  die	  wel	  van	  
mij	  	  worden	  verwacht	  (met	  name	  verrekening	  van	  kosten	  met	  de	  RC),	  hierop	  hebben	  mijn	  bestuursgenoten	  mij	  hier	  
meermaals	  terecht	  op	  aangesproken.	  Ik	  heb	  het	  echter	  laten	  escaleren;	  de	  lage	  motivatie,	  gecombineerd	  met	  een	  
behoorlijke	  druk	  vanuit	  mijn	  werk	  en	  andere	  prio’s	  heb	  ik	  het	  laten	  lopen.	  De	  laatste	  mail	  hierover	  heb	  ik	  een	  drietal	  
weken	  geleden	  ontvangen,	  deze	  viel	  net	  in	  mijn	  vakantie	  (waar	  ik	  op	  dat	  moment	  lang	  naar	  had	  uitgekeken).	  Dat	  was	  voor	  
mij	  het	  laatste	  zetje	  om	  de	  knoop	  definitief	  door	  te	  hakken,	  ik	  heb	  er	  geen	  trek	  meer	  in.	  
	  

Ik	  wil	  bij	  deze	  mijn	  excuses	  aanbieden,	  met	  name	  aan	  mijn	  bestuursgenoten.	  Machteld,	  Ruben	  en	  Annemieke,	  het	  spijt	  me	  
hoe	  dit	  zo	  is	  gegaan.	  Ik	  	  ben	  de	  dialoog	  op	  het	  laatst	  ook	  uit	  de	  weg	  gegaan,	  dit	  is	  absoluut	  niet	  chique.	  	  
	  

Ik	  wens	  jullie	  het	  allerbeste,	  er	  komt	  snel	  een	  mail	  vanuit	  het	  bestuur	  hoe	  dit	  verder	  wordt	  opgepakt.	  
	  

Mvg,Maurice	  



Mail	  bestuur	  d.d.	  12	  september	  2015	  17.47	  uur:	  
Beste	  kamerleden,	  
Via	  deze	  weg	  willen	  wij	  jullie	  informeren	  over	  het	  vertrek	  van	  onze	  penningmeester	  Maurice	  uit	  ons	  bestuur	  en	  de	  
bewegingen	  die	  daaraan	  vooraf	  gingen.	  	  	  
	  
Afgelopen	  zomer	  hebben	  wij	  namelijk	  geconstateerd	  dat	  gemaakte	  afspraken	  richting	  de	  kamer	  over	  de	  incassotermijnen	  
niet	  werden	  nagekomen	  door	  Maurice.	  Tevens	  kregen	  wij	  steeds	  meer	  signalen	  over	  achterstallige	  betalingen	  en	  niet	  
betaalde	  facturen.	  Ook	  misten	  wij	  als	  bestuur	  inzicht	  en	  overzicht	  over	  de	  financiën.	  Hieraan	  gingen	  enkele	  maanden	  
vooraf	  waarin	  we	  binnen	  het	  bestuur	  reeds	  onze	  zorgen	  naar	  Maurice	  hebben	  geuit	  en	  meerdere	  malen	  hulp	  hebben	  
aangeboden,	  echter	  tevergeefs.	  Contact	  en	  communicatie	  met	  Maurice	  werden	  steeds	  moeilijker	  en	  de	  urgentie	  steeds	  
hoger.	  
	  
Samen	  met	  Marvin	  van	  der	  Bent,	  lid	  van	  de	  kascommissie,	  hebben	  we	  eerst	  vast	  vastgesteld	  dat	  er	  inderdaad	  helaas	  
sprake	  is	  van	  flinke	  achterstanden	  en	  nalatigheid.	  Er	  zijn	  tot	  op	  heden	  geen	  onregelmatigheden	  in	  de	  administratie	  en	  
transacties.	  In	  augustus	  hebben	  we	  Maurice	  dringend	  per	  mail	  verzocht	  de	  zaken	  alsnog	  op	  te	  pakken	  middels	  een	  lijst	  van	  
concrete	  zaken	  die	  er	  moesten	  gebeuren.	  	  
	  
Hierop	  ontvingen	  wij	  afgelopen	  maandag	  een	  mail	  van	  hem,	  waarin	  hij	  aangaf	  zijn	  lidmaatschap	  per	  direct	  te	  willen	  
beeindigen	  alsmede	  zijn	  functie	  als	  penningmeester	  z.s.m.	  te	  willen	  neerleggen.	  Als	  redenen	  geeft	  hij	  aan	  dat:	  "de	  
motivatie	  om	  mij	  in	  te	  zetten	  voor	  de	  junior	  kamer	  tot	  een	  dieptepunt	  is	  gezakt.	  Dit	  heeft	  allerlei	  redenen,	  die	  grotendeels	  
bij	  mijzelf	  liggen.	  Het	  aanvaarden	  van	  een	  bestuursfunctie,	  zeker	  als	  penningmeester	  is	  een	  foute	  keuze	  geweest.	  Verder	  
spelen	  er	  ook	  nog	  wel	  wat	  andere	  aspecten	  een	  rol	  die	  niets	  met	  de	  kamer	  te	  maken	  hebben.“	  Vervolgens	  schrijft	  hij:	  “Ik	  
hoor	  wel	  wat	  jullie	  nog	  van	  mij	  verwachten,	  ik	  vraag	  jullie	  wel	  om	  dit	  tot	  het	  absolute	  minimum	  te	  beperken.	  Sorry	  dat	  het	  
zo	  moet	  gaan,	  maar	  ik	  wil	  hier	  niet	  meer	  mee	  verder.”	  
	  
Wij	  hoopten	  en	  vertrouwden	  tot	  voor	  kort	  dat	  er,	  waar	  nodig	  en	  gewenst	  met	  onze	  hulp,	  in	  ieder	  geval	  een	  goede	  
oplossing	  zou	  komen.	  Derhalve	  hebben	  we	  jullie	  ook	  niet	  eerder	  geïnformeerd:	  wij	  hoopten	  dat	  het	  tij	  zou	  keren.	  Helaas	  
zet	  Maurice	  met	  zijn	  mail	  een	  definitieve	  streep	  door	  die	  weg	  en	  dat	  is	  persoonlijk	  een	  grote	  teleurstelling	  voor	  ons.	  
	  
Tot	  onze	  spijt	  zijn	  wij	  vanuit	  onze	  bestuurlijke	  verantwoordelijkheid	  dan	  ook	  tot	  de	  conclusie	  gekomen	  dat	  er	  een	  
onhoudbare	  situatie	  is	  ontstaan	  t.a.v.	  Maurice	  zijn	  positie	  van	  penningmeester.	  Daarom	  hebben	  wij	  de	  volgende	  
maatregelen	  genomen:	  

	  
-‐	  Wij	  hebben	  Marvin	  van	  der	  Bent	  gevraagd	  en	  hij	  heeft	  zich	  beschikbaar	  gesteld	  om	  als	  waarnemend	  penningmeester	  
overzicht	  te	  creëren	  en	  orde	  te	  stichten	  in	  de	  administratie,	  dit	  in	  nauwe	  samenspraak	  met	  ons	  als	  bestuur.	  Het	  ontslaat	  
Maurice	  niet	  van	  zijn	  verplichtingen	  als	  gevestigd	  penningmeester	  m.b.t.	  overdracht	  en	  inzage.	  
	  
-‐	  Wij	  zullen	  jullie	  als	  kamer	  z.s.m.	  informeren	  over	  de	  verschillende	  financiele	  verplichtingen.	  Hier	  wordt	  door	  ons	  samen	  
met	  Marvin	  hard	  aan	  gewerkt.	  	  
	  
-‐	  Wij	  zullen	  daarna	  op	  korte	  termijn	  persoonlijk	  contact	  opnemen	  met	  alle	  leden	  t.a.v.	  hun	  rekening	  courant	  status.	  	  
	  
We	  hopen	  jullie	  hiermee	  voor	  nu	  voldoende	  te	  hebben	  geïnformeerd.	  Tijdens	  de	  ALV	  op	  17	  september	  zullen	  we	  de	  
financiën	  uiteraard	  ook	  agenderen	  en	  is	  er	  ruimte	  voor	  vragen.	  	  
	  
Tot	  slot	  willen	  wij	  Maurice	  sterkte	  wensen	  want	  het	  lijkt	  ons	  niet	  gemakkelijk	  om	  een	  besluit	  als	  bovenstaande	  te	  nemen.	  
Wij	  wensen	  hem	  het	  allerbeste	  toe.	  
	  
Mede	  namens	  Ruben	  en	  Annemieke,	  
	  
Hartelijke	  groet,	  
	  
Machteld	  de	  Bruijn-‐Bongenaar	  
Voorzitter	  JCI	  ’s-‐Hertogenbosch	  2015	  	  



Machteld	  licht	  toe	  dat	  Maurice’	  keuze	  voor	  zijn	  medebestuursleden,	  een	  teleurstellend	  
bericht	  was.	  Door	  geconstateerde	  nalatigheid	  in	  de	  financiële	  administratie	  in	  combinatie	  
met	  een	  gebrek	  aan	  communicatie	  was	  echter	  ook	  tot	  een	  onhoudbare	  situatie	  ontstaan.	  
Het	  bestuur	  dankt	  de	  leden	  voor	  het	  geduld	  tot	  op	  heden.	  
We	  hopen	  op	  begrip	  over	  onze	  aanpak	  om	  Maurice	  de	  kans	  te	  geven	  zich	  te	  herstellen:	  we	  
zijn	  tenslotte	  een	  organisatie	  van	  learning	  by	  doing.	  Helaas	  heeft	  hij	  die	  kans	  niet	  gegrepen.	  
Tegelijkertijd	  is	  het	  bestuur	  zich	  ook	  bewust	  van	  de	  verantwoordelijkheid	  en	  verplichting	  om	  
financieel	  orde	  op	  zaken	  te	  stellen,	  bijvoorbeeld	  m.b.t.	  duidelijkheid	  alsmede	  factureren	  van	  
de	  rekening	  courant	  (RC)	  positie	  van	  de	  (aspirant)leden.	  
Het	  bestuur	  is	  daarom	  erg	  blij	  dat	  ze	  Marvin	  aan	  boord	  heeft	  gekregen	  als	  waarnemend	  
penningmeester	  binnen	  het	  bestuur.	  Hij	  gaat	  samen	  met	  de	  andere	  bestuursleden	  aan	  de	  
slag	  om	  inzicht	  en	  overzicht	  te	  krijgen	  en	  de	  ontstane	  achterstand	  op	  te	  lossen.	  Het	  bestuur	  
vraagt	  dus	  vandaag	  nog	  even	  extra	  geduld.	  	  Het	  bestuur	  heeft	  de	  intentie	  om	  bij	  de	  
volgende	  ALV	  op	  8	  oktober	  de	  kamer	  een	  toelichting	  te	  geven	  op	  de	  financiële	  positie	  van	  
de	  kamer	  en	  de	  RC.	  	  
	  

Marvin	  kan	  zijn	  nieuwe	  positie	  niet	  combineren	  met	  zijn	  controlerol	  in	  de	  kascommissie:	  we	  
zoeken	  derhalve	  een	  vervanger.	  Ward	  W.	  Geeft	  tijdens	  de	  ALV	  aan	  Marvin	  te	  willen	  
vervangen	  in	  de	  kascommissie	  (samen	  met	  Bram).	  Top!	  Hij	  wordt	  ter	  plaatse	  benoemd.	  
	  

Verzoek:	  Ieder	  die	  (openstaande)	  vragen/opmerkingen/(openstaande)	  declaraties	  heeft	  
t.a.v.	  de	  financiën,	  gaarne	  deze	  naar	  de	  bestuursmail	  jcidbbestuur2015@gmail.com	  sturen.	  	  
	  

Het	  bestuur	  beantwoordt	  tijdens	  deze	  ALV	  graag	  alle	  vragen/opmerkingen	  n.a.v.	  opzegging	  
lidmaatschap	  Maurice/	  terugtrekken	  uit	  JCI	  bestuur	  2015:	  

z Suzanne:	  hebben	  jullie	  nog	  een	  SEPA	  machtiging	  van	  mij	  nodig?	  Het	  beleid	  is	  dat	  alle	  
leden	  een	  machtiging	  verstrekken	  tenzij	  zij	  ondernemer	  zijn	  en	  op	  factuur	  betalen.	  	  
Ontbrekende	  machtigingen	  worden	  geïnventariseerd	  en	  komen	  we	  op	  terug.	  	  

z Ward	  W.:	  Zijn	  alle	  openstaande	  facturen	  zijn	  betaald?	  Ja,	  dat	  in	  orde,	  maar	  er	  staat	  een	  
bedrag	  van	  in	  totaal	  circa	  10.000,-‐	  open	  m.b.t.	  de	  Rekening	  Courant	  voor	  de	  leden	  
(contributie,	  activiteiten	  en	  consumpties).	  Derhalve	  wil	  het	  bestuur	  snel	  ieders	  positie	  in	  
kaart	  brengen	  en	  betaalafspraken	  maken,	  zodat	  we	  voor	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  de	  
kosten	  kunnen	  verrekenen.	  

z Johan	  T:	  Zijn	  de	  btw	  aangiftes	  gedaan?	  Voor	  zover	  bekend	  wel	  maar	  dit	  wordt	  
inderdaad	  getoetst.	  	  	  

z Er	  is	  een	  incasso	  overeenkomst	  met	  ABN;	  graag	  afstemmen	  met	  Christiaan	  Mark	  als	  er	  
incasso’s	  gaan	  plaatsvinden	  i.v.m.	  maximale	  incassobedragen	  en	  machtigingen.	  

z Berith:	  hadden	  we	  het	  kunnen	  voorkomen?	  Met	  deze	  vraag	  worstelt	  het	  bestuur	  
uiteraard	  ook.	  Het	  bestuur	  meent	  	  er	  alles	  aan	  gedaan	  te	  hebben	  om	  Maurice	  binnen	  
boord	  te	  houden.	  	  
Machteld:	  we	  hebben	  er	  een	  kater	  van,	  hulp	  meerdere	  malen	  aangeboden,	  maar	  helaas.	  	  



z Christiaan-‐Mark:	  is	  er	  contact	  geweest	  met	  Maurice?	  Er	  zijn	  vanuit	  het	  bestuur	  zeker	  en	  
meerdere	  pogingen	  gedaan	  maar	  Maurice	  is	  er	  tot	  op	  heden	  niet	  op	  ingegaan.	  Het	  staat	  
uiteraard	  eenieder	  vrij	  om	  contact	  te	  zoeken.	  	  

z Marit:	  vanuit	  Ledencie	  zullen	  we	  uiteraard	  nog	  contact	  met	  Maurice	  trachten	  te	  zoeken.	  
	  

Uiteindelijk	  waren	  er	  geen	  vragen	  meer	  en	  ronden	  we	  de	  vragenronde	  af.	  Het	  bestuur	  gaat	  
hard	  aan	  de	  slag	  om	  de	  puinhoop	  op	  te	  ruimen	  en	  gaat	  met	  ZIN	  weer	  verder.	  

	  
6. W.v.t.t.k.	  Ronde	  1	  	  	  

We	  vragen	  ieder	  om	  naast	  zijn	  eigen	  punten	  ook	  een	  blooper	  te	  delen.	  
z Bram:	  In	  januari	  2016	  wordt	  Bram	  voor	  de	  tweede	  keer	  vader,	  morgen	  hebben	  ze	  de	  

20	  weken	  echo.	  Van	  Harte!	  
z Christiaan-‐Mark	  geeft	  aan	  dat	  de	  drukte	  met	  werk	  en	  het	  gezin	  komend	  jaar	  niet	  zal	  	  

veranderen.	  	  Daarom	  heeft	  hij	  besloten	  zijn	  lidmaatschap	  per	  2016	  te	  beëindigen.	  	  
	  

Leukste	  blooper	  deze	  week?	  
Marit	  bij	  Swim	  to	  fight	  cancer:	  Thijs	  welgeteld	  10	  minuten	  geholpen,	  	  
maar	  wel	  met	  Maarten	  van	  de	  Weijden	  op	  de	  foto	  gestaan.	  

George	  op	  laatste	  werkweek	  vorige	  werkgever:	  	  
tegen	  auto	  van	  een	  collega	  aan	  (eigen	  auto).	  Oeps!!!	  	  /	  Mitchel:	  net	  nog	  op	  de	  driving	  range	  	  	  

Johan	  T:	  directeur	  portemonnee	  vergeten;	  ..	  bij	  terugweg	  tegen	  het	  raam	  gelopen	  	  
–	  i.p.v.	  door	  glazen	  schuifdeuren.	  AUW	  !	  

Armand:	  acceptatietest	  gepland;	  afgelopen	  week	  technisch	  niet	  gingen	  halen.	  	  
Resources	  werkte	  wel	  –	  maar	  adres	  klopte	  niet.	  Foutje,	  bedankt…	  

Neelsjan:	  met	  gezin	  op	  vakantie:	  Eva	  Floor	  op	  loopfietsje	  van	  15%	  steile	  berg	  af….	  	  
NJ	  zou	  haar	  opvangen,	  maar	  ze	  ging	  gelijk	  van	  start..	  gevallen,	  1	  ½	  uur	  gehuild,	  blauwe	  knieën.	  

Suzanne:	  voorbeelden	  bij	  het	  lesgeven	  als	  de	  imago	  schade	  Buckler;	  	  
kids/leerlingen	  echter	  uit	  ’94,	  dus	  veel	  te	  jong	  om	  reclame	  te	  kennen….	  

Ruben:	  blooper	  van	  de	  buurman	  die	  parkeert	  auto	  op	  aflopende	  afrit…..	  
	  moest	  snel	  even	  iets	  pakken.	  Auto	  in	  de	  sloot	  gereden.	  Ojee	  !	  

Machteld:	  opgetogen	  gingen	  we	  onlangs	  naar	  de	  20	  weken.	  Aan	  Joost	  de	  keus,	  hij	  wilde	  graag	  
weten	  of	  het	  een	  hij	  of	  zij	  is;	  echter	  Uk	  had	  handen	  half	  uur	  ervoor	  gehouden	  !!	  	  

	  
	  

7. Commissieronde	  
	  

	  
Webcie	  (Update	  van	  Ward	  W.	  en	  Mitchel)	  

Wat	  is	  t	  doel	  van	  de	  website?	  
Doel	  1:	  betere	  impressie	  naar	  buiten	  en	  naar	  andere	  leden.	  
Doel	  2:	  ledenlijst	  kan	  geïncorporeerd	  kan	  via	  de	  website.	  
Doel	  3:	  ook	  platform	  voor	  leden;	  bijvoorbeeld	  notulen	  erop.	  

	  



Sneak	  preview	  nieuwe	  site	  in	  Wordpress;	  GAAF	  !	  Top	  gedaan	  
Wordpress	  is	  helemaal	  HOT,	  makkelijk	  dingen	  op	  te	  wijzigen	  	  

Site	  nog	  niet	  live	  maar	  wel	  te	  zien	  op:	  	  htttp://jci.webhoost.net	  
Al	  veel	  tekst	  is	  omgezet	  van	  oude	  naar	  nieuwe	  site;	  175	  /200	  woorden	  per	  tekst	  

	  
Verzoek:	  Graag	  kijken	  per	  commissie;	  bekijken	  /aanpassen	  	  

Inclusief	  het	  bestuur.	  	  
Graag	  doorgeven	  per	  mail	  aan	  Ward	  W./	  Mitchel/	  Johan	  v	  R	  

	  
Inrichting	  en	  Koppeling	  met	  social	  media	  kanalen	  gaat	  de	  commissie	  nog	  doen!	  

Facebook	  (JCI	  landelijk	  actief)./Instagram/Linkedin	  
Daarnaast	  blogs	  n.a.v.	  en	  ter	  voorbereiding	  actualiteiten	  	  

	  
Meer	  foto’s	  erg	  welkom:	  

Volgende	  ALV:	  groepsfoto	  maken	  (actie	  bestuur)	  	  
	  

Vragen:	  	  
Berith:	  sponsoren	  erop	  zetten?–	  in	  overleg,	  we	  hebben	  geen	  vaste	  partners;	  	  

wel	  leuk	  om	  de	  bedrijven	  van	  de	  leden	  erin	  zetten	  
Aandachtspunt:	  BOV	  –	  JCI-‐website	  zouden	  qua	  stijl	  op	  elkaar	  moeten	  aansluiten.	  	  

Suzanne:	  mist	  wel	  vrouwen	  op	  de	  oude	  foto’s-‐	  Goed	  gezien!,	  	  
we	  waren	  in	  de	  beginjaren	  een	  only	  herenkamer	  J	  

	  
	  

Ledencie	  (Update	  van	  Marit)	  
Opvolging/terugkoppeling	  Netwerkborrel	  van	  3	  september:	  

Enorm	  geslaagd	  30-‐35	  man	  
Introductie:	  kort	  en	  bondig	  Jos	  en	  Annemieke	  

Geen	  naamkaartjes,	  informeel;	  makkelijk	  met	  elkaar	  ging	  praten.	  
Heel	  makkelijk	  in	  het	  –	  veel	  respons	  gehad	  	  

Marketing	  presentatie	  en	  swinckels;	  was	  geweldig.	  
	  

follow	  up	  	  
Ledencie/Marit	  druk	  mee	  bezig;	  daar	  al	  deels	  verstuurd.	  

Iedereen	  ontvangt	  sowieso	  een	  follow	  up.	  
Huisbezoeken	  plannen;	  vrouwen	  voorrang	  voor	  de	  balans.	  
Hopelijk	  november	  lichting	  en	  vervolgens	  	  in	  jan/februari	  	  

	  
Budget	  

Ledencommissie;	  net	  voor	  de	  vergadering	  bij	  bestuur	  een	  aanvraag	  ingediend.	  	  
Bestuur	  ziet	  dit	  als	  een	  ZINvolle	  investering	  in	  continuïteit	  voor	  de	  lange	  termijn;	  

investering	  bedraagt	  430	  en	  500	  euro	  
Besluit:	  kamer	  is	  het	  er	  mee	  eens	  dat	  het	  budget	  (zaalhuur;	  hapjes;	  drankjes	  bezoekers)	  

met	  terugwerkende	  kracht	  wordt	  goedgekeurd	  en	  wordt	  bekostigd	  uit	  de	  reserves	  
	  
	  



Social	  events	  (Update	  van	  Johan	  T.,	  Neelsjan	  en	  Bram)	  
25	  september	  heeft	  de	  inauguratie	  –	  activiteit	  plaatsgevonden	  –	  een	  Pub	  Quiz!	  	  

Dank	  !	  Suzanne,	  Babette,	  Mitchel	  en	  Armand	  
	  

31	  oktober	  surprise	  feest	  graag	  uit	  de	  agenda	  halen,	  i.p.v.	  daarvan:	  
vrijdag	  16	  oktober	  de	  BOV	  Pitchdag	  en	  daarna	  WIJNPROEVRIJ	  bij	  Albertus	  in	  Rosmalen	  
Neelsjan	  geeft	  aan	  onlangs	  verhuisd	  naar	  een	  nieuw	  pand	  	  met	  Albertus	  te	  zijn	  verhuisd,	  	  

leden	  +	  partners	  zijn	  van	  harte	  welkom!	  Save	  the	  date.	  19:30	  /20:00	  uur.	  
	  

	  
	  

Donderdag	  5	  november:	  Oud-‐ledenborrel	  met	  diner.	  Save	  the	  date.	  Vanaf	  18:30	  uur.	  
Zin	  in	  een	  leuke	  avond	  inclusief	  hapje	  en	  drankje?	  

Zin	  om	  oud	  JCI	  leden	  te	  ontmoeten?	  
Zin	  om	  een	  avondje	  bij	  te	  kletsen?	  

	  
Graag	  nodigen	  wij	  je	  uit	  voor	  de	  traditionele	  oud-‐ledenborrel!	  

De	  locatie	  is	  inmiddels	  traditie:	  Sociëteiten	  Amicitia/De	  Zwarte	  Arend	  aan	  de	  Peperstraat	  15.	  
De	  kosten	  voor	  deze	  avond	  zijn	  30	  euro.	  	  

Hierbij	  zijn	  een	  maaltijd	  en	  de	  drankjes	  tot	  22:00	  inbegrepen.	  
	  
	  

12	  december	  Kerstdiner.	  Save	  the	  date.	  
	  
	  



BOV	  (update	  vanuit	  Berith)	  
BOV	  Pitchdag	  16-‐10-‐2015	  nu	  10	  inschrijvingen;	  heel	  veel	  in	  de	  pijplijn;	  	  

echt	  leuke	  bedrijven	  tussen.	  Wens/ambitie:	  10	  erbij	  !	  
nu	  open	  karakter;	  leden	  van	  harte	  uitgenodigd	  	  

09:00	  tot	  17:00	  Verschillende	  tijd	  slots;	  agri-‐food	  weken;	  	  
Planning	  stuurt	  Berith	  door	  

BOV	  Mailing	  is	  verstuurd;	  verzoek:	  geef	  aan	  als	  je	  hem	  niet	  hebt	  ontvangen	  
	  
	  

Maatschappelijk	  (update	  Machteld/Ruben)	  
-‐	  StFC,	  was	  afgelopen	  zondag;	  goed	  geslaagde	  dag.	  Johan	  T:	  indrukwekkend;	  mooi	  weer,	  

75	  kinderen	  33.000,-‐	  opgehaald;	  ouders	  1.200	  meter;	  dan	  kids	  mee	  vughter	  eiland	  
wachten,	  met	  Golfbuggy,	  medailles	  uitreiken.	  Club	  tot	  redelijk	  laat	  gemaakt.	  Top	  !	  	  

502.000,-‐	  binnen	  gehaald	  !	  
720	  poncho’s	  uitgedeeld	  bij	  de	  FINISH;	  dank	  voor	  jullie	  inzet.	  

Wie	  van	  de	  vrijwilligers	  naar	  de	  borrel?	  Thijs,	  Suzanne,	  volgende	  week	  woensdag.	  	  
	  

-‐	  Uitstel	  ehbo	  naar	  2016,.	  Contact	  mee	  gehad;	  erg	  leuk;	  maar	  nog	  even	  vooruitschuiven;	  	  
-‐	  29	  september	  kickoff:	  (Ruben)	  Kerstactie	  in	  voorbereiding.	  i.s.w.	  Juvans.	  	  

Ward	  W.	  meldt	  zich	  graag	  alsnog	  aan.	  
	  
8. Bestuurvorming	  2016	  

Herhaling	  oproep:	  heb	  je	  interesse/ambities	  in	  het	  bestuur	  2016?!	  Meld	  je	  dan	  nu	  aan!	  	  
Er	  zijn	  al	  wat	  initiatieven	  gaande.	  Tijdslijn	  is	  je	  6	  weken	  voor	  stemming	  in	  de	  ALV	  kandidaat	  
te	  stellen.	  Graag	  dus	  in	  ALV	  van	  oktober;	  maar	  hoe	  eerder	  hoe	  beter.	  

9. Snelle	  rondvraag	  
z Annemieke	  geeft	  aan	  dat	  de	  betaling	  van	  vanavond	  via	  JCI	  rekening	  gaat	  en	  dat	  de	  

drankjes	  per	  persoon	  apart	  worden	  doorbelast	  in	  de	  RC.	  
z Berith:	  gaat	  een	  training	  game	  leader	  van	  het	  wereld	  handelsspel	  volgen.	  Misschien	  

leuk	  voor	  meer	  mensen.	  Berith	  zal	  informatie	  hierover	  op	  de	  mail	  zetten.	  	  
z JCI	  Folder	  t.a.v.	  Dutch	  Academy	  training	  wordt	  uitgedeeld:	  George	  heeft	  zich	  reeds	  

ingeschreven	  (Berith	  de	  training	  reeds	  gevolgd	  en	  behaald).	  
z Machteld:	  gelukkige	  beheerder	  van	  4	  dozen	  JCI	  archief.	  Wil	  daar	  begin	  2016	  graag	  vanaf:	  

het	  zijn	  oude	  stukken	  en	  fotoos	  die	  bewaard	  moeten	  blijven.	  Oproep:	  Waar	  naartoe?	  
Hoor	  t	  graag!	  

10. Sluiting	  +	  Borreltijd!	  
z Vergadering	  wordt	  om	  22.17	  uur	  afgesloten	  (precies	  binnen	  de	  90	  minuten!).	  	  

Machteld	  dankt	  eenieder	  voor	  zijn	  tijd,	  inbreng	  en	  aanwezigheid.	  
z De	  Bar	  van	  BurgGolf	  wordt	  geopend,	  en	  nog	  even	  gezellig	  nagepraat.	  

	  
	  

Heb ik eindelijk  
de zin van het leven in elkaar gepuzzeld, 

houd ik nog 3 schroefjes over. 
Loesje  


