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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Oracle Gebruikersclub Holland op donderdag 13 maart 2014 om 20.00 uur
ten kantore van het secretariaat in Zeist
(digitale deelname leden)
Aanwezig namens het bestuur van de OGh:
R. Buitenhuis(penningmeester),L. Brizzi, E. Hogervorst, B. v.d. Laar
Afwezig m.k.: (voorzitter), M. Uitentuis (secretaris), I. Douwes,
Aanwezig beoogd bestuurslid L. Bors, namens Oracle M. Koppelmans
Verslag: A.J. van der Weijden-Klinkers
Er hebben in totaal 12 leden aan de vergadering deelgenomen. Zeven leden hebben digitaal
gestemd en 5 leden waren aanwezig. Voor alle agendapunten waar de leden hun stem moesten
uitbrengen is unaniem voor het voorstel tot besluitvorming gestemd.
1.

Jaarverslag voorzitter
In 2013 heeft het OGh-bestuur de beslissing genomen om zelfstandig te blijven. We zijn van mening
dat we op deze wijze het beste de belangen van onze leden kunnen behartigen. Alhoewel zelfstandig,
werken we waar mogelijk samen met andere gebruikers groepen. Zo was ik als voorzitter aanwezig op
de user group leaders conference waar de leiders van user groups uit EMEA bijeen kwamen.
Ook hebben we in 2013 de banden met Oracle verder aangehaald. Dit heeft erin geresulteerd dat we
als user group vermeld staan op www.iouc.org en dat we voor Oracle op het gebied van ‘Technology’
het vanzelfsprekende contact richting de gebruikers zijn.
In 2013 organiseerden we weer de nodige events met als hoogtepunt APEX World. Deze keer hadden
we niemand minder dan David Peake de Principal Product Manager van Oracle Application Express als
keynote speaker. Het is mooi om te zien hoe APEX World in 4 jaar is uitgegroeid tot een
toonaangevend event.
Eind 2013 brachten we onze eerste elektronische nieuwsbrief uit. Dit is een aanvulling op de OGhVisie die eenmaal per jaar in print verschijnt. De nieuwsbrief wordt eenmaal per kwartaal verzonden.
16 mei 2013 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag daarvan is voor OGhcontactpersonen te lezen op onze site. Voor de vierde 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 2014 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. In 2014 zullen we hier meer gebruik van gaan maken. De LinkIn groep bleef stabiel op iets
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.

2.

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 16 april 2013
Redactionele opmerkingen
 geen
Opmerkingen naar aanleiding van:
 geen
Het verslag wordt zonder opmerkingen wijzigingen goedgekeurd en overeenkomstig vastgesteld.
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3.

Kascontrole commissie:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrole commissie bestaande uit de mmw. H.
van Essen, Fll9oris Automatisering en de heer G. Uiterwaal, Motiv de boeken op 6 februari 2014 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. Uiterwaal bereid gevonden ook zitting te hebben in de kascontrole
commissie voor het boekjaar 2014. . Een tweede lid zal door het bestuur benaderd worden.

5.

Financiële jaarverslag 2013 (bijlage)
Balans, verlies& winstrekening 2013 incl. begroting 2014 (download Balans, W& V rekening 2013 en
Begroting 2014)
Toelichting door de penningmeester:
 Door het annuleren van de DBA dag in september 2013 heeft de OGh een positief resultaat
behaald van € 10.000. Het voorstel is dit bedrag toe te voegen aan een reserve om mogelijk
tegenvallende inkomsten of uitgaven op te vangen
 Het aantal individuele leden is in 2013 opnieuw toegenomen ten opzichte van 2012 (van 40 naar
53). Het aantal bedrijfsleden is licht gedaald van 250 naar 246.
 In 2015 is een budget opgenomen van € 2.000 voor ledenwerving ook omdat per ult. 2013
wederom een aantal bedrijfsleden hun lidmaatschap hebben opgezegd of hun bedrijfsactiviteiten
hebben moeten beëindigen.
Vragen naar aanleiding van:
L. Bors heeft vragen over diverse onkostenposten zoals themabijeenkomsten en secretariaatskosten
die nader worden toegelicht. Voor zover dat niet volstaat zal Luc de penningmeester hier nog naar
vragen.
Besluit:
De ledenvergadering keurt de Jaarrekening 2013 en de begroting 2014 goed en stelt deze
overeenkomstig vast met inachtneming van de voorgestelde voorzieningen
Besluit:
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde financiële beleid
over het boekjaar 2013..

6.

Begroting 2014 (Bijlage zie agendapunt 4)
Besluit:
De ledenvergadering keurt de begroting 2014 goed en stelt deze overeenkomstig vast.

7.

Stand van zaken activiteiten
De geplande activiteiten in 2014 zijn te volgen via de website www.ogh.nl.

8.

Samenwerking Oracle Nederland
Het afgelopen jaar zijn, na een aantal prettige en constructieve gesprekken met Reinier van Grieken en
Sandor Nieuwenhuis, de banden tussen de OGh en Oracle aangehaald. De OGh wordt (weer) gezien als
dé technisch inhoudelijke gebruikersvereniging van Oracle. Dit heeft onder andere geleid tot de
mogelijkheid om de OGh ook te promoten op Oracle-bijeenkomsten en er vindt regelmatige
afstemming plaats met Sandor Nieuwenhuijs aangaande planning van

9.

Bestuursmutaties:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen treden de bestuursleden 1x per 2 jaar af en zijn dan
eventueel weer herkiesbaar.
Nieuw bestuurslid:
Aan de oproep van het bestuur voor bestuurskandidaten is gevolg gegeven. De heer Luc Bors van
AMIS heeft zich kandidaat gesteld en het bestuur legt zijn benoeming ter besluitvorming aan de
ledenvergadering voor
Aftredende bestuursleden:
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Overeenkomstig het rooster van aftreden zijn aftredend, I Douwes, R. Buitenhuis, M. Uitentuis en de
heren hebben zich herkiesbaar gesteld.
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter)
I. Douwes (penningmeester)
M. Uitentuis (secretaris)
E. Hogervorst
L. Brizzi
L. Bors

aftredend 2014 herkiesbaar
aftredend 2014 herkiesbaar
aftredend 2014 herkiesbaar
aftredend 2015
aftredend 2015
aftredend 2016

Besluit:
De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heren Buitenhuis en Uitentuis en Douwes en met
de benoeming van de heer Luc Bors als lid van het bestuur

10. 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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