Bestuursvergadering

Verslag 6 maart 2014
Aanwezig : Jaap Kuijt, Charles Wouters, Ad Kreukniet en Heleen Holman-Schaddé
van Dooren
Afwezig met afmelding: Rieks Kooistra, Patrick Bliekendaal, Corrie Bezuijen
1. Vergadering wordt om 12.00 uur geopend door voorzitter.
2. Secretaris geeft uitleg over de binnengekomen stukken.
Belangrijk is de brief die de nieuwe voorzitter van de FOVAM heeft verzonden over
zijn visie op het beleid van de FOVAM. Verder is er een agenda binnengekomen voor
de Halfjaarlijkse vergadering van de FOVAM die gehouden wordt op 16 april
aanstaande in de Dukdalf.
Het aanvragen van reünie faciliteiten is wederom veranderd Charles heeft dit
uitgezocht en de faciliteiten voor dit jaar aangevraagd. Van Ed Kloeg ontvingen we
een bijgewerkte versie van de VKM008.
Adressenbestand FLO-commissie is nu 1370 personen. Officieel aangemeld als lid
d.m.v. het ledenformulier hebben zich 523 personen waarvan er 394 postactief zijn
en 305 van deze postactieven zijn ook veteraan. Het bestand aan email adressen is
630 stuks.
3. Financieel verslag/aanpassing bedrag deelname
De penningmeester behandelt het financieel verslag en geeft aan dat er door de
hogere kosten die er gemaakt worden (prijzen consumptiemunten verhoogd, snacks
zijn niet meer gratis, bloemen, cadeaus, contributie FOVAM etc) een neergang in
saldo is ontstaan.
Voorstel is om de toegangsprijs van de reguliere FLO-receptie/reünie te verhogen
naar € 12,50 en het aantal munten bij binnenkomst te handhaven.
Voorstel is aangenomen. Nieuwe toegangsprijs zal worden aangekondigd in
nieuwsbrief.
4. Stand van zaken FLO-receptie/Reünie

Tot nu toe zijn er 5 zekere aanmeldingen van afscheidnemers :
- Theo Smits, Arjan Kerpershoek, Ed Kloeg, Erwin Beerendrecht en Henk Govers.

Onzeker zijn nog : Jan Ruers, Rene van der Kruit, Onno Nieuman. (aktiepunt)
Geen deelname : Jean Louis Bakker
Niet gereageerd op het verzoek : Leon Pijen.
5. Regeling slaapplaatsen/toegang Nieuwe Haven
Voor de regeling van slaapplaatsen voor hen die willen overnachten is als
contactpersoon tussen bureau huisvesting en de commissie Theo Grim opgetreden.
Theo kan dat niet meer doen na 1 juli ivm buitenlandplaatsing. Jaap gaat informeren
bij bureau huisvesting of men zich individueel kan aanmelden of dat we net als vorige
keer met een complete lijst moeten komen vlak voor de reünie. In het laatste geval
zullen we weer een contactpersoon moeten vinden (actief dienend omdat dit online
aangevraagd dient te worden).
Tevens voorzien we problemen met toegang tot de haven omdat de nieuwe MBK een
strikter beleid handhaaft. Bezoekers die niet in het bezit zijn van een toegangspas
dienen van te voren aangemeld te worden. Jaap gaat navragen bij bureau SBIB hoe
zij dit zien bij een reünie en wat zij van de deelnemers willen weten.
6. Rondvraag
Heleen vraagt of er in het vervolg ook een aanmelding van vergadering naar de MBK
gestuurd kan worden ivm toegang van haarzelf en andere bestuursleden zonder
toegangspas.
7. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op 18 september 2014 om 11.00 uur in Witte
Raaf.

Aktiepunten :
-

Navraag twijfelaars deelname (Ad)

-

Overleg bureau huisvesting (Jaap)

-

Overleg SBIB (Jaap)

-

Aankondigen FLO-receptie/reunie (Ad)

-

Website aanpassen ivm plaatsen vergaderverslagen (Patrick)

