
 
Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2018 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Bij gebreke van een notulist wordt de vergadering 
opgenomen. De aanwezigen stemmen hiermee in. 
Notulen jaarvergadering 2017 
De SOC heeft geen kasgelden meer. Dit wordt uit het verslag geschrapt. 
Een van de leden van de kascontrolecommissie was verhinderd. De penningmeester verzoekt 
een lid om alsnog de controle voor 2017 uit te voeren. 
De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. 
Mededelingen 
De voorzitter meldt dat enkele verhinderingen voor de ledenvergadering per e-mail en SMS 
zijn ontvangen. 
Jaarverslag 2017 
De voorzitter spreekt zijn zorgen uit over de bemensing van de commissies. De 
jeugdcommissie gedurende langere tijd al een vacature en het bestuur kan ook nog versterking 
gebruiken. De VOC draait goed maar het aantal instructeurs dat mee gaat op weekenden 
beperkt zich tot minder dan tien leden (die erg actief zijn). De problemen met de bemensing 
zijn helaas een landelijke trend. 
De vraag is of het glas half vol of leeg is. De regiodag was qua sfeer zeer gezellig. Afgezet 
tegen de PR (folder in hoogtelijn, mailing naar actieve leden, nieuwsbrief) is de deelname 
mager en reden geweest om deze af te schaffen. Een speciale nieuwsbrief voor de activiteiten 
van de SOC leverde evenmin een forse respons op. 
De vergadering wisselt van gedachten over de wijze waarop aansluiting kan worden gezocht 
bij onze doelgroepen. Besloten wordt om te kijken of nauwere samenwerking met Neoliet 
mogelijk is. Tevens zal het bestuur onderzoeken op welke wijze oud-ESAC’ers binnen de 
vereniging kunnen worden betrokken. 
Naar aanleiding van het jaarverslag merkt de heer Wassenberg op dat het aantal deelnemers 
aan de conditietraining mag groeien. De voorzitter antwoordt dat achterop de kalender (die 
met de komende Hoogtelijn wordt meegezonden) aandacht wordt besteed aan de 
conditietraining en de klimweekenden. 
Met deze opmerkingen wordt het jaarverslag goedgekeurd. 
Financieel jaarverslag 2017 
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag. Ondanks de begroting met een 
negatief saldo is een bescheiden positief resultaat behaald. De begrote extra uitgaven aan 
kaderopleidingen zijn in 2017 niet gerealiseerd en worden vermoedelijk alsnog in 2018 
gerealiseerd. 
De penningmeester herhaalt dat toename van het eigen vermogen niet het doel is, maar 
evenmin het geven van een goretexpak aan alle kaderleden. Indien tijdens het boekjaar goede 
ideeën bestaan voor een investering is hiervoor ruimte. 
De vergadering keurt bij acclamatie de jaarrekening goed onder de voorwaarde dat de heer 
Haverkort een goedkeurende verklaring als lid van de kascommissie aflegt. De voorzitter 
bedankt de penningmeester en kascontrolecommissie. 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft schriftelijk verslag gedaan van het onderzoek naar de 
jaarrekening. Een persoon heeft de kas gecontroleerd. Ter vergadering meldt Ruben 
Haverkort zich als tweede lid van de kascommissie. Na afloop van de vergadering heeft hij de 
goedkeurende verklaring ondertekend. 
Begroting 2018 
De begroting is gebaseerd op de verzoeken van de diverse commissie. Per saldo is een verlies 
van € 180,- begroot. De penningmeester merkt op dat altijd ruimte is voor investeringen. Ter 
vergadering wordt dit vertaald in een amendement om de post PR (communicatie) te 
verdubbelen. Vervolgens wordt een verstrekkende amendement ingediend om deze post met 
€ 1.000,- te verhogen. 



 
Geïnformeerd wordt of koffiegeld begroot is voor de leden van de bibliotheekcommissie. De 
penningmeester bevestigt dat dit is begroot onder de post lezingen. 
Met inachtneming van het amendement wordt de begroting bij acclamatie goedgekeurd. 
Verkiezingen 
De vergadering benoemt Inge van Vilsteren, Rob Alferink, Jan van den Broek, een door de 
ESAC voor te dragen kandidaat, Elout Korevaar en Rogier Wassenberg als afgevaardigde. De 
voorzitter memoreert dat Inge van Vilsteren is benoemd als lid van de landelijke werkgroep 
verenigingsstructuur. Hierdoor is de regio goed geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen 
op dat gebied. 
De vergadering benoemt Ruben Haverkort en Marleen van Aartrijk als lid van de 
kascommissie. 
Rondvraag 
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wordt binnenkort van kracht. Het 
bestuur werkt aan een reglement dat als uitgangspunt heeft dat de huidige activiteiten mogelijk 
blijven. 
Erik van de Goor verzoekt om een vergoeding mogelijk te maken voor kaderleden in opleiding, 
alsmede voor het geval dat meer instructeurs zich inschrijven dan cursisten (waar normaliter 
de verhouding 1:2 is). De penningmeester antwoordt dat hiervoor budget beschikbaar wordt 
gemaakt. 
Ruben Haverkort informeert of iemand een lawinerugzak heeft die hij kan lenen/huren. 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, reikt aan de vrijwilligers cadeaus uit en nodigt de 
aanwezigen uit voor een drankje. 


