Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Oracle Gebruikersclub Holland op 19 april 2012 om 20.00 uur ten kantore
van het secretariaat in Zeist
(digitale deelname leden)

Aanwezig: R. Buitenhuis (voorzitter), M. Uitentuis (secretaris), I. Douwes
(penningmeester), L. Brizzi, E. Hogervorst, J.Conejo Verheijden
Verslag: A.J. van der Weijden-Klinkers
Er hebben in totaal 51 leden aan de vergadering deelgenomen. Vijf en veertig
leden hebben digitaal gestemd en 6 leden waren aanwezig. Voor alle
agendapunten waar de leden hun stem moesten uitbrengen is unaniem voor het
voorstel tot besluitvorming gestemd.

1.
Jaarverslag voorzitter
2011 was voor de OGh een succesvol jaar. De Apex dag kende zoveel
aanmeldingen dat we tweemaal moesten opschalen tot uiteindelijk 250
beschikbare plaatsen. Deze waren dan ook allemaal volgetekend, zodat we zelfs
nog met een wachtlijst moesten werken. Uit de evaluatie die de bezoekers later
via de site invulden, bleek dat het evenement een hoge waardering scoorde. Ook
de DBA/SOA BPM dag en de spatial dag kregen een hoge waardering. Al met al
reden voor de OGh om door te gaan met het organiseren van deze special events.
17 mei 2012 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag daarvan
is voor OGh-contactpersonen te lezen op onze site. Voor de tweede 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 beperkt, maar
al wel hoger dan het jaar daarvoor. Voor de ALV van 2012 nodig ik u van harte uit
om van uw (elektronische) stemrecht gebruik te maken.
Naast de al vele jaren goed draaiende Spatial SIG, zijn we in 2011 gestart met de
High Availablity (HA) SIG. We hopen dat dit een voorbode is van nog meer SIG’s.
Immers de OGh is er door de leden voor de leden.
Op Social Media gebied zijn we actief op LinkedIn. Onze groep blijft groeien en
heeft reeds meer dan 950 leden. Lidmaatschap van de groep staat open voor
iedereen, maar voor het bijwonen van een OGh-evenement is uiteraard een
lidmaatschap vereist.
Eind 2011 besloot het bestuur om de OGh-Visie niet meer als PDF-document op
de site te plaatsen, maar als losse HTML artikelen. Dit verhoogt de leesbaarheid
en maakt ‘deep linking’ mogelijk. Daarnaast kunnen artikelen nu ook los van de
papieren uitgave geplaatst worden. De OGh website had in 2011 15792 hits van
7945 unieke bezoekers (bron: Google analytics) en de verkoop van banners loopt
naar tevredenheid.
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, voorzitter
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Redactionele opmerkingen
Opmerkingen naar aanleiding van:

 geen
 geen

Het verslag wordt zonder opmerkingen wijzigingen goedgekeurd en overeenkomstig
vastgesteld.
3. Kascontrole commissie:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrole commissie bestaande uit de
heren G. Noorthoek (Open I Software) en Sander Rekveld (Darwin IT) de boeken op 19 april
2012 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 2012
Het bestuur heeft de heer G. Noorthoek bereid gevonden ook voor 2012 zitting te hebben in
de kascontrole commissie. Een tweede lid zal door het bestuur benaderd worden.
5. Financiële jaarverslag 2011
Balans, verlies& winstrekening (incl. Begroting 2012) toelichting door de penningmeester
Opmerkingen naar aanleiding van: geen
Besluit:
De Jaarrekening 2011 en de begroting 2012 worden goedgekeurd en overeenkomstig
vastgesteld.
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde financiële
beleid.
6. Begroting 2012 (zie agendapunt 4)
Besluit:
De ledenvergadering keurt de begroting 2011 goed en stelt deze overeenkomstig vast.

7. Stand van zaken activiteiten
De geplande activiteiten in 2012 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.
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend in 2012
Robin Buitenhuis en Milan Uitentuis.
De heren hebben aangeven herkiesbaar te zijn.
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter)
Ise Douwes (penningmeester)
Milan Uitentuis (secretaris)
Erik Hogervorst
Learco Brizzi
Jaime Conejo Verheijden

aftredend 2012 herkiesbaar
aftredend 2013
aftredend 2012 herkiesbaar
aftredend 2013
aftredend 2013
aftredend 2013

Besluit:
De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heren Buitenhuis en Uitentuis.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30
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