Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Oracle Gebruikersclub Holland om 20.00 uur ten kantore
van het secretariaat in Zeist op 16 mei 2013
(digitale deelname leden)
Aanwezig namens het bestuur:
R. Buitenhuis (voorzitter), M. Uitentuis (secretaris), I. Douwes (penningmeester)
(digitaal gestemd) , L. Brizzi, E. Hogervorst (digitaal gestemd).
Afwezig m.k. J.Conejo Verheijden
Aanwezige leden:
M. Koppelmans, B. van de Laar
Bericht van verhindering ontvangen van: 2 leden
Verslag: A.J. van der Weijden-Klinkers
Er hebben in totaal 23 leden aan de vergadering deelgenomen. 16 leden
hebben digitaal gestemd en 7 leden waren aanwezig. Alle voorstellen zoals
geformuleerd op de agenda zijn met meerderheid van stemmen aangenomen.
1.

Jaarverslag voorzitter
De OGh heeft 18 september in slot Zeist haar 25-jarig bestaan gevierd. We
deden dit met tot nadenken stemmende presentaties en een prikkelende
forum discussie. Onder de genodigden waren veel ex-bestuursleden, wat
leidde tot het ophalen van veel herinneringen. Maar we kijken natuurlijk
ook naar de toekomst. Dat de vereniging al zo lang bestaat en nog steeds
springlevend is, bewijst dat we voorzien in een behoefte. Daarom zullen we
in 2013 dan ook weer met een goed gevuld jaarprogramma komen.
2012 was voor de OGh een succesvol jaar. De Apex dag kende zoveel
aanmeldingen dat we moesten opschalen tot uiteindelijk 300 beschikbare
plaatsen. Uit de evaluatie die de bezoekers later via de site invulden, bleek
dat het evenement een hoge waardering scoorde. Al met al reden voor de
OGh om door te gaan met het organiseren van special events.
19 april 2012 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag
daarvan is voor OGh-contactpersonen te lezen op onze site. Voor de derde
keer in ons bestaan was het mogelijk om langs elektronische weg te
stemmen en hier is dan ook gebruik van gemaakt. Het aantal elektronische
stemmen was wederom hoger dan het jaar daarvoor. Voor de ALV van
2013 nodig ik u van harte uit om van uw (elektronische) stemrecht gebruik
te maken.
Op Social Media gebied zijn we niet alleen actief op LinkedIn, maar ook op
Twitter. Volg ons op @OGH_nl. De LinkIn groep blijft groeien en heeft
meer dan 1000 leden. Lidmaatschap van de groep staat open voor
iedereen, maar voor het bijwonen van een OGh-evenement is uiteraard
een lidmaatschap vereist.
Al met al gaan we door op de ingeslagen weg, maar blijven we ook
vernieuwen om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Heeft u ideeën of
wilt u uw steentje bijdragen? Laat het ons weten, wij staan altijd open voor
suggesties.
Namens het bestuur,
Robin Buitenhuis
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voorzitter
2.

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2012
Redactionele opmerkingen
 geen
Opmerkingen naar aanleiding van:  Er zijn 2 leden die digitaal hebben
gestemd die aangeven zich te onthouden van stem
Besluit:
De ledenvergadering keurt het verslag van de vergadering van 19 april
2012 zonder opmerkingen en wijzigingen goed met dien verstande dat 2
leden zich onthouden van stem. Het verslag is derhalve overeenkomstig
vastgesteld.

3.

Kascontrole commissie:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrolecommissie
bestaande uit mw. H. van Essen, Floris Automatisering en R. van der Beek,
Conspect ICT de boeken op 14 maart 2013 op het secretariaat in het bijzijn
van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.
Het bestuur dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden.

4.

Benoeming kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2013
Het bestuur heeft mw. H. van Essen bereid gevonden ook voor 2013
zitting te hebben in de kascontrole commissie. Een tweede lid zal door het
bestuur benaderd worden.

5.

Financiële zaken 2012 Toelichting door I.Douwes, penningmeester
a. Financiële Jaarverslag 2012
Voor 2012 is een negatief resultaat geboekt van € 9.657 Dit resultaat is
veroorzaakt door:
1.
Mindere contributie inkomsten als begroot. Door een administratieve
fout zijn een nieuwe leden die zich in najaar 2011 gemeld hadden
dubbel geteld per 1 januari 2012. Hierdoor en door opzeggingen/
faillissementen die niet geheel door nieuwe ledenaanwas is
goedgemaakt is het daadwerkelijke aantal betalende leden
aanzienlijk lager uitgekomen als begroot.
2.
Gedurende het jaar is door het bestuur besloten de OGh site
geschikt te maken voor mobiele applicaties en daarnaast social
media toe te voegen. Deze kosten (ca. € 8.000) waren niet
begroot.
3.
De sponsor inkomsten zijn iets achtergebleven ten opzichte van de
begroting.
Gedurende het jaar is besloten een jubileumevent te organiseren naar
aanleiding van het 25 jarig bestaan van de OGh. Deze is deels gefinancierd
uit overblijvend middelen begroot voor minicongressen en
themabijeenkomsten en deels uit de nog resterende lustrumreservering,
die daarmee volledig is verbruikt.
De uitgaven voor de ondersteunende activiteiten zijn zoals ieder jaar
overeenkomstig de begroting.
Positieve vermelding verdient de gestage groei van het aantal individuele
leden. Deze is echter onvoldoende om de terugloop van bedrijfsleden te
compenseren.
b. Balans per 31.12.2012 en exploitatierekening 2012
Opmerkingen naar aanleiding van:
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Er is een lid die digitaal heeft gestemd die heeft aangegeven zich te
onthouden van stem.
c. Begroting 2013
De begroting voor 2013 is voorzichtiger opgesteld als gebruikelijk in de
voorafgaande jaren. Dit heeft te maken met het feit dat nu de reservering
lustrum volledig is opgebruikt de reserves van de OGh gereduceerd zijn tot
het voor de eerste maanden benodigde werkkapitaal totdat de contributies
binnenkomen. Een verder afname is niet gewenst.
Om die reden wordt in de begroting vooralsnog uitgegaan van de zekere
contributie inkomsten, d.w.z. op basis van het ledenaantal per 1 januari
2013 en niet de mogelijk ledenaanwas gedurende het jaar. Ook
sponsorinkomsten zijn voorzichtig begroot op basis van doorlopende
banner inkomsten én toezeggingen voor het begin van het jaar te
organiseren APEX congres.
Aan de uitgaven kant is besloten het aantal edities van de OGh-visie terug
te brengen tot 1 op jaarbasis, het aantal thema bijeenkomsten is gelijk
gehouden en 2 minicongressen te organiseren, met een financieel beperkte
omvang.
Mocht gedurende het jaar blijken dat sponsorinkomsten of contributies
hoger uitkomen kan het bestuur alsnog besluiten tot een royalere opzet
van de minicongressen en/of het uitbrengen van een tweede editie van
OGh visie.
Als extra uitgave is inde begroting opgenomen het ontwikkelen van een
digitale OGH visie nieuwsbrief die in plaats kan komen van de printversie
van de OGh visie.
Het begrote resultaat komt daarmee ongeveer op nul uit, dit is
overeenkomstig de doelstelling van de OGh om de binnenkomende
middelen via het organiseren van zoveel mogelijk activiteiten ten goede te
laten komen aan haar leden.
Besluit:
De ledenvergadering keurt de jaarrekening 2012 en de begroting 2013
goed met dien verstande dat 1 lid zich onthoudt van stem.
De jaarrekening 2012 en de begroting 2013 worden derhalve
overeenkomstig vastgesteld. Het bestuur wordt decharge verleent voor
het financiële beleid over het verenigingsjaar 2012

d. Contributieverhoging per 1.1.2014
Om met een gelijkblijvend of zelfs teruglopend aantal leden de huidige
activiteiten te kunnen blijven organiseren én minimaal eenmaal per jaar
OGh visie op papier uit te brengen én zonodig extra uitgaven voor bijv
website e.d. op te kunnen brengen acht het bestuur het wenselijk de
inkomsten te verhogen door een contributieverhoging per 2014 voor te
stellen.
Het bestuur is voornemens de extra inkomsten te gebruiken om in ieder
geval het huidige aantal activiteiten in stand te houden. Daarnaast kan
overblijvend inkomsten weer aan een op te bouwen reserve toe gevoegd
worden. Die reserve kan gebruikt worden om tegenslagen in sponsor
inkomsten op te vangen ofwel eenmalige niet jaarlijks terugkerende
investeringen te doen zoals bijv. vernieuwingen van de website e.d.
Daarnaast wordt een premiumlidmaatschap geïntroduceerd. Het huidige
lidmaatschap geeft recht om naar events tot maximaal 3 leden af te
vaardigen. Enkele grotere organisaties hebben de behoefte om meerder
malen per jaar meer dan 3 medewerkers te laten deelnemen. Voor
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drukbezochte events kost dit nu telkens per extra lid € 100 extra. Met een
premium lidmaatschap krijgt een organisatie het recht tot 6 medewerkers
te laten deelnemen zonder aanvullende kosten.
Het contributie voorstel van het bestuur voor 2014 ziet er als volgt uit
Soort lid
Bedrijfslid
Premium
bedrijfslid
Individueel
lid/toehoorder

Contributie 2013
€ 300
--

Contributie 2014
€ 330
€ 550

Rechten
3 m/v toegang
6 m/v toegang

€ 100

€ 110

1 m/v toegang

Voor 2014 zullen ook overige prijzen zoals eenmalige toegang tot events
voor niet leden of voor extra deelnemers boven het maximaal bij het
lidmaatschap horende aantal, no show boetes e.d. worden aangepast
evenals prijzen voor de sponsorpakketten. Hierover zal het bestuur later in
2013 een besluit nemen.
Opmerkingen naar aanleiding van: geen
Besluit:
De ledenvergadering stemt in met het voorstel tot contributieverhoging
per 1.1.2014 met dien verstande dat 3 leden zich onthouden van stem en
2 leden tegenstemmen.

7. Stand van zaken activiteiten
De geplande activiteiten in 2013 worden vermeld op de website welke regelmatig
wordt geactualiseerd.
8. Bestuursmutaties:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen treden de bestuursleden 1x per 2 jaar af
en zijn dan eventueel weer herkiesbaar.
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter)
I. Douwes (penningmeester)
M. Uitentuis (secretaris)
E. Hogervorst
L. Brizzi
J. Conejo Verheijden

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

2014
2013
2014
2013
2013
2013

herkiesbaar (voor 1 jaar)
herkiesbaar
herkiesbaar
niet herkiesbaar

Aan de oproep van het bestuur van 29 maart 2013 voor bestuurskandidaten is
gevolg gegeven. De heer Van de Laar van Transfer Solutions heeft zich kandidaat
gesteld en het bestuur legt zijn benoemging voor aan de ledenvergadering.
Besluit
De vergadering stemt in met de voordracht om de heer B. van de Laar te benoemen als lid
van het bestuur van de Ogh en stemt vervolgens in met de herbenoeming van de heren
Douwes (voor 1 jaar), Hogervorst en Brizzi.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt



Een van de leden stelt digitaal de vraag hoeveel leden de OGh op dit moment telt.
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 De penningmeester geeft aan dat de OGh per 1 januari 2013 de volgende
ledenopbouw heeft: 241 bedrijfsleden en 44 individuele leden. Binnen dat
ledenaantal worden 1500 contactpersonen en hun collega’s bereikt.
 Daarnaast heeft de OGh 1028 volgers op linkedIn.
Een van de leden geeft de suggestie mee om als OGh zich meer te profileren met
digitale nieuwsflitsen over de nieuwe ontwikkelingen binnen Oracle.
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