Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012.
Ter voorbereiding zelfstandig verder gaan, los van Artiance m.i.v. 1-9-2012
Opening 19.00
Voorzitter Renske deVreede noemt dit een historische vergadering.
We gaan instemming vragen over de 13 samenvattingspunten van het voorstel
verzelfstandiging dat aan de leden is toegestuurd.
Renske nodigt uit tot het stellen van vragen:
Margo Bisschop: Is het niet optimistisch gesteld dat Artiance nu ineens wel zou willen
meewerken aan PR? In ieder geval kan Ed er vooralsnog gebruik maken van de
kopieerfaciliteiten en de huur voor zaal Mare Nostrum is de komende jaren gestaffeld
gereduceerd.
Er zijn op moment van vergaderen 33 leden geregistreerd.
Wat gebeurt er als we minder leden krijgen?:
De investeringen die wij elk jaar moeten doen via de begroting zijn:
Kosten dirigent,
kosten huur en
kosten “overhead”
Deze zullen door de leden moeten worden opgebracht.
Elk nieuw kalenderjaar r worden er met Sergej Latychev nieuwe afspraken gemaakt
Sergej wil ook niet verder met Artiance. Artiance moet voortaan BTW in rekening gaan
brengen. Kortom we hebben geen andere keus. Wij blijven ons best doen om naast de
contributies ook andere financiële bronnen te slaan.
De 13 punten (Zie document “Voorstel verzelfstandiging”) worden ter goedkeuring
voorgelegd:
We gaan naar Kalenderjaren en om gedoe te voorkomen hanteren we een opzegtermijn van
3 maanden, waarin de afzegger nog contributie plichtig blijft.
Punt 1, akkoord.
Punt 2, akkoord.
Punt 3, akkoord
Punt 4, Hanneke Oostendorp: bij 40 repetities per jaar en € 25 huur per avond, ben je aan
huur op jaarbasis € 800 kwijt! (m.a.w. het normale tarief is niet € 900, bij voortzetting van
huidige bedragen. Akkoord
Punt 5, akkoord. Er komt GEEN gezinskorting voor leden uit hetzelfde huishouden
Punt 6, akkoord.
Punt 7, akkoord.
Punt 8, akkoord
Punt 9, akkoord. Bestuur werkt gegevens verder uit. Deze komen op het inschrijfformulier te
staan.
Punt 10, akkoord. De leden wordt gevraagd het bedrag zelfstandig over te maken. Er is geen
mogelijkheid over te gaan tot incasso zonder extra kosten.
Punt 11, akkoord. Artiance betaalt niet conform richtlijnen KNVT. Als wij dit wel kunnen
doen, gaan we er toe over. Normaal gesproken zullen we elk jaar er met Sergej afspraken

over moeten maken. (Extra inkomsten: concerten? Subsidie aanvragen, b.v. bij Taqa, dit
bedrijf geeft 50 verenigingen in Alkmaar jaarlijks een donatie.)
Punt 12, akkoord
Punt 13, akkoord. Het afsprakenlijstje wordt zonder meer verspreid onder de leden en op de
ALV van september/oktober geëvalueerd.
Hilde Slooff: Moeten wij ons lidmaatschap bij Artiance nu opzeggen? Nee, de cursistenovereenkomst bij Artiance wordt zonder meer gewoon niet verlengd.
Aan het eind van de vergadering complimenteert Hanneke Oostendorp het bestuur met het
gedane voorwerk.
20.00 uur: sluiting ALV en aanvang van repetitieavond.
Peter Trompert
Aanwezige leden met stemrecht:
Corien Kremer, Hanneke Oostendorp, Gré Snip, Mirjam Del Tin, Renske de Vreede, Ans de
Goede, Christien de Vries, Gerie Snoeren, Gerda Hinderink, Carla Stolwijk, Hilde Slooff, Femie
Weel, Leo Bisschop, Chris Slagmolen, Herman Plas, André Fijan, Margo Bisschop, Jannie
Barwegen, Sophie Dorsman, Maud Oosterbeek, Hannie Eilander, Gieni Wezelman, Peter
Trompert, Klaas van Duin.

