
Notulen: Algemene ledenvergadering AVOG: 20 mei 2011 

13.00 uur – 13.30 uur 

Plaats: Groningen 

 

Aanwezig: Jan Arend Brands, Paul Goslinga, Rieks Dijkstra, Willeke Steursma, 

Pauline Bakker, Maartje van den Bogaard, Marcel Kruize, Roelof Nijenbanning, 

Carla Rink, Robert Smeenk, Kelly Steiger, 

 

1. Opening: Roelof Nijenbanning opent de vergadering en heet een ieder van 

harte welkom. 

Eerst wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan het overlijden 

van Edzard Boerma en Ina Doolsema. 

 Mededelingen: 

• Het bestuur stelt bij agendapunt 2 voor de taken voorzitter, secretaris en 

penningmeester onder te brengen bij drie personen. 

• Het bestuur stelt voor om bij agendapunt 6 een kascommissie te installeren die bestaat 

uit twee leden.  

• Het bestuur stelt bij agendapunt 4 voor om vanaf nu jaarlijks een Algemene 

Ledenvergadering te houden.  

• Het bestuur heeft besloten om in 2011 te onderzoeken of en zo ja hoe, de 

administratieve aansluiting bij centrale Alumniverening van de RUG kan 

plaatsvinden.  

2. Benoeming bestuursleden. 

• Herkiesbaar Pauline Bakker, Maartje van de Bogaard, Marcel Kruize, Carla Rink, 

Robert Smeenk, Kelly Steiger. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming. 

• Benoeming nieuw bestuurslid, Roelof Nijenbanning. De vergadering gaat akkoord 

met de benoeming. 

• Het bestuur stelt de volgende taakverdeling voor;  voorzitter  Roelof Nijenbanning;  

secretaris Pauline Bakker: penningmeester Maartje van den Bogaard. De vergadering 

gaat akkoord met deze taakverdeling. 

3. Vaststellen notulen 2009.  

• De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 



•  Naar aanleiding van 2009 zijn er geen vragen.  

4. Jaarverslag 2009 – 2011. 

• Het verslag 2009-2011 beschrijft de activiteiten in 2009 en 2010. Het verslag 

wordt door de vergadering goedgekeurd.  

• De vergadering gaat akkoord met het voorstel om vanaf nu jaarlijks een 

Algemene Ledenvergadering te houden. 

5. Financieel jaarverslag. 

• De penningmeester geeft een toelichting bij de jaarrekening 2009 en 2010 en 

de balanspositie bij 2009 en 2010. 

• De vergadering spreekt zijn waardering uit voor de overzichtelijkheid en de 

toelichting bij de posten.  

• De financiële positie (met een reserve van 22.951) wordt door de vergadering 

als gezond gekwalificeerd.  

• Voor de benoeming tot lid van de kascommissie wordt de heer Rieks Dijkstra 

voorgedragen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming. Voor 

benoeming van een tweede lid van de kascommissie wordt een oproep 

geplaatst. 

6. Begroting AVOG 2011. 

• Begroting voor 2011 wordt door de penningmeester toegelicht. 

• De vergadering gaat akkoord met voorstel om € 250, - toe te voegen aan de 

reserves en geeft zijn goedkeuring aan de begroting 2011. 

7. Activiteitenplan 

• Het bestuur stelt voor om te werken met de systematiek van een 

verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. De 

vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

• Het bestuur stelt voor om in een verenigingsjaar twee keer een nieuwsbrief uit 

te brengen. De activiteiten op Linkedin voort te zetten. Te onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn om in 2012 de Algemene ledenvergadering in den lande te 

houden bij een der alumnileden. Een enthousiast alumnilid kan dan tevens iets 

vertellen over het bedrijf waar hij/zij werkt. De vergadering gaat akkoord met 

deze voorstellen. 

• Alumnileden worden tevens uitgenodigd om ideeën voor het activiteitenplan 2012 bij 

het bestuur te melden. 



8. Rondvraag 

• Paul Goslinga vraagt: Hoeveel leden de AVOG telt? Antwoord: “We weten op 

dit moment niet het exacte aantal”. Met hulp van de centrale administratie van 

de alumnivereniging (koppeling financiële-en administratievebestanden) 

proberen we deze gegevens in 2011 te actualiseren. In het jaarverslag 2011 

gaan we deze kengegevens vermelden. 

9. Sluiting 

• Roelof Nijenbanning bedankt een ieder en sluit de vergadering om 13.30 uur. 

 

 

 

 

 


