NOTULEN
Algemene Ledenvergadering 2018 d.d. 24-05-2018
locatie Flanders Tilburgseweg 37 te Goirle

Geachte leden,
Op donderdag 24 mei zijn we samen gekomen voor de Algemene Ledenvergadering bij
Flanders te Goirle. Er ligt een presentielijst klaar, die door allen is ingevuld. Onze dank
hiervoor. De volgende agendapunten zijn aan bod gekomen:
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Peter van Mierlo heet iedereen hartelijk welkom.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen ontbrekende agendapunten.
3. Ingekomen post
•
•
•
•
•

8 nieuwe leden
6 opzeggingen
18 geïnteresseerden kookcursus
Overlijdensbericht Frans Kense († 31-08-2017)
Aftreden Secretaris Miho, aankondiging nieuwe opvolgster Nanami Minatoya

Meneer van Valen stelt direct de vraag waarom de opzeggingen van de commissies niet
genoemd worden. De Voorzitter geeft aan dat dit 2018 betreft en niet 2017. De Secretaris geeft
aan dat wanneer hier behoefte aan is, dit onderwerp later besproken kan worden bij
agendapunt 7.
4. Jaarverslag 2017, de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2017:
ALV 2017
Enjoii NS Plein
Lezing Frans Kense
Stadstuin Theresia
Onderwerp de Erasmus in Japan
Japans Poppentheater
Stadstuin Theresia
Sieboldhuis
Leiden
Judo / Jiu Jitsu
Judoklub Tilburg

24-03-2017
27-06-2017
10-10-2017
12-11-2017
14-11-2017

5. Financieel verslag 2017
Het financieel verslag wordt toegelicht door de Penningmeester.
De boekhouding is gecontroleerd door meneer Jungerhans.
De jaarcijfers 2017 zijn akkoord bevonden door de vergadering en de Penningmeester is
decharge verleend.
Voor verdere toelichting zie onderstaand financieel jaarverslag 2017:

Financieel Jaarverslag
2017

Inhoud:

1.

Goedkeuring kascommissie

3

2.

Balans 2017

4

3.

Winst- en verliesrekening 2017

5

4. Begroting 2018

6

5. Begroting 2018, delegatie naar Minamiashigara oktober 2018

7

Tilburg, mei 2018

Hieronder delen wij U mede dat de boekhouding van de Vereniging over het boekjaar 2017 door ons is
gecontroleerd.
Wij delen U mee dat de achterliggende administratie een correcte en duidelijke verzorging kent. Wij zijn
dan ook van mening dat de voorliggende cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.
Wij geven dan ook graag in overweging de penningmeester, de heer Ronald Engel, en in hem
het bestuur, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Kascommissie
A.J. Jungerhans

Balans

Activa

2017

€

2016

Passiva

€

2017

2016

€

Activa

€

Vermogen

Computer
en printer

0

0

Kapitaal
Kortlopende
schulden

20.467

21.452

10

10

Crediteuren

0

317

Liquide middelen

Kas
Rabobank

200

5.409

1.759

Rabobank

732

15.048

20.000

20.467

21.769

20.467

21.769

Inkomsten en
uitgaven
Inkomsten

Uitgaven
2017
€

Rente bank

2016

2017

€

€

48

133

Contributies

1.375

810

Bijdragen Gemeente

0

10.397

Bijdragen Japanreis

0

0

Bijdragen leden

15

Kantoorkosten/porti/drukker

156

1.166

Automatiseringskosten

726

726

0

12.946

680

1.663

Kookboek Japans

75

1.694

Cursus Japans

42

36

Bestuurskosten

287

562

Verzekeringen

223

195

Bankkosten

201

199

-982

1.176

1.423

11.340

Delegatiekosten

Tekort/reserve

Contributies
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Ledenbijeenkomsten
Kookboek Japans
Bestuurskosten
Verzekeringen

€
15

Ledenbijeenkomsten

1.423

2016

11.340

Nederlandse Japan Vereniging
Postzegels, enveloppen, drukwerk, etc.
Website
ALV, etc.
Kookboek van de Vereniging omgezet in een kookboek voor kinderen
Vergaderingen
AVB

Begroting 2018
Inkomsten

Uitgaven
2018
€

Rente bank
Bijdragen leden
Bijdragen
Gemeente/reserve

2018

€

€
50
1.250
16.250

Contributies

25

Kantoorkosten/porti/drukker

250

Automatiseringskosten

750

Delegatiekosten

17.550

€

15.000

Ledenbijeenkomsten

750

Cursus Japans

100

Bestuurskosten

250

Verzekeringen

225

Bankkosten

200

17.550

Begroting 2018,
delegatie naar
Minamiashigara
Inkomsten

Uitgaven
2018
€

2018

€

€
Tickets vlucht, 10 personen
Vervoer luchthaven

Bijdragen
Gemeente/reserve
750

15.000

Drukwerk
Bijeenkomst
elkaar
voorstellen
750
Representatiekosten in
Japan
2.500
Cadeautjes
500

15.000
15.000

€
10.000
500

6. Continuïteit Stedenband Minamiashigara, delegatie naar Minamiashigara, oktober 2018
Door het Bestuur van Minamiashigara zijn we uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Japan in
november 2018. Dit was eerst oktober, maar is gewijzigd op verzoek van de Minamiashigara City
Sister Association (MCSA) met als thema Art. Het aantal plaatsen voor Home Stay is 10 personen.
Gezien de financiële situatie zullen de kosten voor deze reis in ieder geval gedeeltelijk zelf betaald
moeten worden. Ook moeten degenen die meegaan affiniteit hebben met de onderwerpen zoals
porselein beschilderen, bloemschikken, tekenen & creatief zijn met textielproducten.
Mochten er meer aanmeldingen binnen komen, dan er beschikbare plaatsen zijn, dan zal een
selectie of loting moeten plaatsvinden.
Esther van den Broek (webmaster) heeft zich als kunstenares aangemeld. Meneer van de Wiel
geeft aan dat hij mee wil om het Bestuur te vertegenwoordigen, Peter geeft aan dat hij wil dat
Wendy meegaat als secretaris. Een groep kunstenaars, dat mee heeft gewerkt met het bezoek van
de Art delegatie 2016 zal eerst benaderd worden om mee te gaan. Hierna zullen andere opties
bekeken worden met betrekking tot andere leden/kunstenaars.

7. Jaarplanning activiteiten commissie 2018
Inmiddels heeft plaats gevonden:
- Robotspeelgoed & Nieuwjaarsborrel

10-01-2018

Op de planning staat:
Bezoek aan Minamiashigara november 2018 Thema ART 10 personen
De reiscommissie en activiteitencommissie zijn beiden gestopt. Nadat de reiscommissie om een
financiële bijdrage heeft gevraagd voor de Japanreis en wij als Bestuur besloten hebben dit niet te
doen, heeft de reiscommissie opgezegd.
Van de activiteitencommissie zijn geen nieuwsbrieven meer ontvangen en er zijn geen avondjes
meer georganiseerd. We hebben gevraagd naar de reden. Men wilde graag het ledenbestand
ontvangen, welke wij in het kader van de AVG wet niet konden geven!
We hebben de commissie meerdere malen aangegeven dat de correspondentie via het
secretariaat dient te lopen en wij het ledenbestand niet konden doormailen maar alles gewoon
konden doorsturen. De activiteitencommissie wilde dit niet accepteren en heeft opgezegd.
Peter geeft aan dat leden op 30-09-2018 welkom zijn ter ere van het 60-jarig bestaan, locatie
Hotel Okura te Amsterdam, meer informatie hierover volgt z.s.m. Houd hiervoor de website
in de gaten http://www.tilburgjapan.nl

8. Rondvraag
Mevrouw Zetteler vraagt of het geld in de kas ingezet gaat worden voor de ART delegatie mogelijk
voor degenen, die dit absoluut niet kunnen betalen. Peter geeft aan, dat wanneer de Gemeente
inderdaad geen enkele subsidie zal geven, het geld wat nu nog in de pot zit, hier gedeeltelijk voor
ingezet kan worden.
Meneer Vinken vraagt of er mogelijk meer met Social Media gedaan kan worden. Esther van den
Broek geeft aan dat hier veel werk in gaat zitten. We gaan in de toekomst dit wel nader
onderzoeken.

Esther van den Broek vraagt of er voorbereidingen getroffen moeten worden i.v.m. de AVG wet.
Het Bestuur geeft aan dat we hier inderdaad actie op moeten ondernemen. Esther biedt hierbij
haar hulp aan voor de aanpassingen op de website.

9. Het voltallige bestuur treedt af en stelt zich herkiesbaar:
•
•
•
•

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Peter van Mierlo
Wendy Weijtmans
Ronald Engel
Wim Hooijen

Aftredend / stelt zich herkiesbaar
Aftredend / stelt zich herkiesbaar
Aftredend / stelt zich herkiesbaar
Aftredend / stelt zich herkiesbaar

10. Kandidaten voorstellen, die zich hebben gemeld om zitting te nemen in het bestuur
Er zijn geen nieuwe kandidaten, die zich hebben aangemeld of zich ter plekke willen aanmelden
voor zitting in het Bestuur.
11. Verkiezing bestuursleden en voorzitter
Verkiezing van de bestuursleden en voorzitter vindt plaats.
Paul Vroom geeft aan dat Peter zoveel kennis heeft en dat hij vindt dat Peter zeker moet blijven!
Ook voor de andere bestuursleden wordt er opnieuw gekozen.
Per acclamatie zijn alle bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld opnieuw herkozen.

12. Sluiting door de ‘nieuwgekozen’ voorzitter
Peter sluit de vergadering af rond 22.45 uur.
Er wordt nog een drankje en hapje genuttigd.
Rond 23.15 uur is iedereen vertrokken.

Met vriendelijke groet,

Wendy Weijtmans
Secretaris Vereniging Tilburg Minamiashigara

