Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Oracle Gebruikersclub Holland op 22 mei 2017 om 18.00 uur
in Hotel Theater Figi te Zeist
(digitale deelname leden)

Aanwezig namens het bestuur van de OGH:
R. Buitenhuis (voorzitter), I. Douwes (penningmeester), L. Bors, L. Brizzi,
Genodigd: R. van Mölken, T. Veltman, M. Koppelmans, H. Gerritse, R. Boss, M. Stapel (verslag)
Afwezig m.k.: M. Uitentuis, B. van de Laar, R. Olrichs
Er hebben in totaal 25 leden deelgenomen aan de vergadering waarvan 23 leden digitaal stemden. 2
leden woonden de vergadering persoonlijk bij.
1. Jaarverslag voorzitter 2016
Terugkijkend op 2016 kunnen we constateren dat we weer een actief verenigingsjaar hadden. We
organiseerden drie grote congressen: “OGh Oracle Fusion Middleware Experience”, “APEX Wolrd
2016” en de “Oracle DBA en SQL Celebration Day”. Daarnaast hielden we nog de nodige
themabijeenkomsten en special interest groups (SIG’s) sessies.
Het programma van de “OGh Oracle Fusion Middleware Experience” stond als een huis met maar
liefst 5 parallel-sessies. Dit evenement werd georganiseerd vanuit de SIG’s en bewijst dat het hebben
van actieve SIG’s leidt tot meerwaarde voor de leden.
APEX World was voor de eerste keer in haar bestaan een tweedaags evenement met veel
(internationaal) bekende sprekers. Het event werd wederom op de ss Rotterdam gehouden, een
locatie met een bijzondere uitstraling en goede sfeer. Er waren weer veel oude bekenden en er was
ook jonge aanwas in de vorm van studenten van de hogeschool Utrecht waar in APEX onderwezen
wordt.
De “Oracle DBA en SQL Celebration Day” was een samenvoeging van de DBA-dag en het SQL
Celebration-event. Op deze manier konden DBA’s en SQL-programmeurs met elkaars wereld in
contact komen en wellicht verbroederen.
23 mei 2016 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag daarvan is voor OGhcontactpersonen te lezen op onze site. Voor de zevende keer in ons bestaan was het mogelijk om
langs elektronische weg te stemmen en hier is dan ook gebruik van gemaakt. Voor de ALV van 2017
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 2017 zullen we nog meer tweets gaan plaatsen. De LinkedIn 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.
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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
2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 23 mei 2016 (bijlage)
Redactionele opmerkingen: Geen
Opmerking naar aanleiding van: Geen
Het verslag wordt zonder opmerkingen of wijzigingen goedgekeurd en overeenkomstig vastgesteld.
3. Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2016
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrole commissie bestaande uit de heer A.
van Dalen, AMIS en T. Veltman, Ciber de boeken op het secretariaat gecontroleerd en in orde
bevonden.
Het bestuur dankt de kascontrole commissie voor haar werkzaamheden.
4. Benoeming kascontrolecommissie over het verenigingsjaar 2016
Er hebben zich geen leden aangemeld. Het bestuur zal twee leden benaderen en verzoeken zitting te
nemen in de kascontrole commissie over het boekjaar 2017.
5. Financiële zaken:
a. Toelichting financieel jaarverslag 2016
Voor 2016 is een positief resultaat geboekt van 11.864 Eur.
Vooral de inkomsten uit sponsoring en toegang events waren groter als begroot terwijl de uitgaven
over het algemeen binnen de daarvoor gereserveerde budgetten zijn gebleven.
De stijging van de contributie gelden is het gevolg van de verhoogde lidmaatschapsprijzen. Het aantal
bedrijfsleden is al enkele jaren stabiel en in 2016 iets afgenomen in totaal had de OGh nu 3
bedrijfsleden minder dan in 2015. Positieve vermelding verdient het feit dat het aantal individuele
leden opnieuw is gegroeid zij het in een iets minder hoog tempo dan de voorafgaande jaren. Vorig
jaar heeft de OGh het zogenaamde partnership geïntroduceerd voor organisaties om zich te
profileren met hun betrokkenheid met de Oracle Community in het algemeen en de OGh in het
bijzonder. Het vertrouwen van het bestuur dat enkele vooral partnerbedrijven dit zouden aangaan is
bewaarheid geworden hetgeen extra ruime in de begroting geeft.
Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat nu uitkomt op 18.622 Eur.
Inclusief de reservering is het totale vermogen 28.622 Eur. De afgelopen jaren zijn
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uitgaven/inkomsten met een factor 2,5 toegenomen. Het heeft de aandacht van het bestuur dat de
buffer van de OGh hierdoor laag is en de komende jaren aanvulling behoeft.

b. Toelichting begroting 2017
In de begroting voor 2017 is rekening gehouden met een verdere teruggang van het aantal
bedrijfslidmaatschappen. Gezin het aantal opzeggingen per 1 januari is het niet realistisch dat de
OGh een zelfde aantal bedrijfsleden zal terugwinnen gedurende het jaar. Dit jaar zal wel gestart
worden met campagnes voor ledenwerving waarvoor in de begroting budget is vrijgemaakt.
Dit jaar heeft de OGh 2 grote tweedaagse conferenties gepland. De inmiddels traditionele APEX
World en daarnaast de Tech Experience die de opvolger wordt van de vorige jaar gehouden Fusion
Middleware dag en DBA/SQL Celebration conferentie, beide van 1 dag. Door het samenvoegen hoopt
de OGh haar leden een breder programma te bieden en tevens potentiele sponsoren meer exposure.
De verwachting is dat derhalve de sponsoring en toegang opnieuw meer inkomsten zullen genereren.
Voor beide tweedaagse events zal aan de leden een kostendekkende toegangsprijs gevraagd worden
en een commerciële prijs voor niet leden. Dit leidt tot hogere inkomsten die meer mogelijkheid
bieden voor goede professioneel opgezette congressen. In zowel inkomsten als uitgaven is dit terug
te zien.
Voor de overige punten is begroot conform de uitgaven van 2016. Aandachtspunt blijft de kosten
voor onderhoud en content aanpassingen voor de OGh website die gekoppeld is aan de
ledenadministratie. Het bestuur van de OGh wordt het komende jaar uitgebreid met een extra
bestuurslid met als opdracht de vernieuwing in de IT door te voeren. Voor de website is vooralsnog
een zelfde bedrag gereserveerd.
Afhankelijk van de aanwas/verloop in de leden en de aantallen sponsors voor de events die alleen in
de eerste helft van 2016 zijn gepland ontstaat mogelijk ruimte om in de 2de helft van 2017 te starten
met uitvoering. Indien die er niet is zal de daadwerkelijke vernieuwing pas plaatsvinden in 2018.
Vooralsnog komt het begrote resultaat uit op 2.436 Eur, dit is overeenkomstig de doelstelling van het
OGh bestuur om de binnenkomende middelen via het organiseren van zoveel mogelijk activiteiten
ten goede te laten komen aan haar leden.
Een eventueel positief resultaat zal toegevoegd worden aan de reserve.
c. Persoonlijke noot
Dit is de laatste jaarverslag en begroting die ik als penningmeester van de OGh zal opstellen. De
uitbreiding van de activiteiten van de OGh betekent een toegenomen tijdsbeslag voor de
penningmeester omdat deze ook sponsoring en organisatie/begroting van de congressen in de
portefeuille heeft. Het voorstel van het bestuur van de OGh is om het aantal bestuursleden uit te
breiden en bovengenoemde taken over verschillende leden te verdelen. Het is mijn persoonlijk keuze
om één van die ander zaken te continueren en het penningmeesterschap over te dragen. Niet alleen
omdat de andere taken mij nu aantrekkelijker lijken maar ook omdat het naar mijn mening goed is
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enige ‘job rotation’ te hanteren. Het penningmeesterschap heb ik de afgelopen jaren met veel plezier
ingevuld, hopelijk naar tevredenheid van de leden.
Opmerkingen naar aanleiding van: Geen
Stemverhoudingen:
3 personen onthouden zich van stemming
22 personen stemmen in met de begroting 2016
Besluit: De ledenvergadering keurt de Jaarrekening 2016 goed en stelt deze overeenkomstig vast.
Besluit: De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde financiële
beleid over het boekjaar 2016.
Besluit: De ledenvergadering keurt de begroting 2016 goed en stelt deze overeenkomstig vast.
6. Bestuursmutaties
Voorstel tot herbenoeming statutair aftredende bestuursleden.
Overeenkomstig de statutaire bepalingen treden de bestuursleden 1x per 2 jaar af en zijn dan
eventueel weer herkiesbaar.
De heren Brizzi en Van de Laar hebben zichzelf herkiesbaar gesteld. Dhr. Hogervorst heeft zich niet
herkiesbaar gesteld.
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter)
I. Douwes (penningmeester)
M. Uitentuis (secretaris)
E. Hogervorst
L. Brizzi
L. Bors
B. van Laar
R. Olrichs
R. van Mölken
T. Veltman

aftredend 2018
aftredend 2018
aftredend 2018
aftredend 2017
aftredend 2017 herkiesbaar
aftredend 2018
aftredend 2017 herkiesbaar
aftredend 2018
voorstel tot toetreding
voorstel tot toetreding als penningmeester

Stemverhoudingen:
2 personen onthouden zich van stemming.
23 personen stemmen in met de (her)benoeming van de bestuursleden.
Besluit: De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heren Brizzi en Van de Laar als
bestuursleden en aanstelling van de heren R. van Mölken en T. Veltman tot respectievelijk bestuurslid
en penningmeester van het bestuur in de periode 2016 tot 2018.
De Algemene Ledenvergadering feliciteert de heren Van Mölken en Veltman met hun benoeming als
leden van het bestuur.
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7. Statutenwijziging (bijlage)
Het bestuur stelt voor een naamswijziging door te voeren om de naam van de vereniging meer in lijn
te brengen met de internationale Oracle Usergroups. Het voorstel is derhalve om de naam Oracle
Gebruikersclub Holland (OGh) te veranderen in Nederlandse Oracle Usergroup (nlOUG).
Stemverhoudingen:
2 personen onthouden zich van stemming
23 personen stemmen in met de naams- en statutenwijziging.
Besluit: De vergadering stemt in met de statuten- en naamswijziging van Oracle Gebruikersclub
Holland (OGh) in Nederlandse Oracle Usergroup (nlOUG).
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Gezien het feit de statuten akkoord zijn bevonden wil dhr. I. Douwes graag gebruik maken van de
mogelijkheid een erelid aan te stellen.
Hij stelt voor om mevrouw Guusje van der Weijden – Klinkers te benoemen als erelid van de Oracle
Gebruikersclub Holland vanwege haar jarenlange toewijding en betrokkenheid. Alle aanwezigen met
stemrecht wordt gevraagd hun stem uit te brengen.
Besluit: De vergadering heeft unaniem ingestemd met het aanstellen van mevrouw Guusje van der
Weijden – Klinkers als erelid van de Oracle Gebruikersclub Holland.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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