Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
NlOUG op 14 mei 2019 om 18.00 uur
bij Oracle te Utrecht
(digitale deelname leden)

Aanwezig namens het bestuur van de nlOUG:
L. Bors (voorzitter), T. Veltman (penningmeester), I. Douwes (secretaris), B. van de Laar, D. Bakboord,
J. Abrahams
M. van Essen (verslag)
Afwezig m.k.: R. van Mölken
Er hebben 4 leden digitaal gestemd.

1. Jaarverslag voorzitter 2018
Ter kennisneming.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken.
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 15 oktober 2018
Redactionele opmerkingen: 1e regel verslag -> OGh moet zijn nlOUG
Opmerking naar aanleiding van: Geen
Het verslag wordt zonder opmerkingen en met inachtneming van voornoemde wijziging
goedgekeurd en overeenkomstig vastgesteld.
4. Toelichting Resultaat 2018.
Geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Verslag goedgekeurd.
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrole commissie bestaande uit de heer
J. André, Caesar Experts en A. Kosho, DICTU de boeken op het secretariaat gecontroleerd en in
orde bevonden.
Het bestuur dankt de kascontrole commissie voor haar werkzaamheden.
5. Financiële zaken jaarverslag 2018
Toelichting op financieel jaarverslag
Over 2018 is een positief resultaat geboekt van € 4.855,-.
Jaarcijfers 2018
Voorstel tot besluitvorming:
Het bestuur verzoekt de vergadering Jaarrekening 2018 goed te keuren en overeenkomstig vast
te stellen met inachtneming van de voorgestelde voorzieningen en verzoekt de ledenvergadering
het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid.

Besluit: De ledenvergadering keurt de Jaarrekening 2018 unaniem goed en stelt deze
overeenkomstig vast.
Besluit: De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde
financiële beleid over het boekjaar 2018.

6. Bestuursmutaties
Overeenkomstig de statutaire bepalingen treden de bestuursleden 1x per 2 jaar af en zijn dan
eventueel weer herkiesbaar.
Rooster van aftreden is als volgt:
L. Bors (voorzitter)
aftredend 2020
I. Douwes (secretaris)
aftredend 2020
T. Veltman (penningmeester) aftredend 2019 Herkiesbaar
B. van de Laar
aftredend 2019 Niet herkiesbaar
R. van Mölken
aftredend 2019 Herkiesbaar
D. Bakboord
Nieuw lid
Voorstel tot besluitvorming herbenoeming van de heren Veltman en van Mölken tot leden van het
bestuur nlOUG voor de periode 2019 tot 2021 en de benoeming van de heer D. Bakboord als
bestuurslid voor de periode 2019 tot 2021.
Besluit: Bart van de Laar treedt af als bestuurslid en de (her)benoemingen krijgen met onthouding
van één stem akkoord van de vergadering.
7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Volgens het besluit genomen in de ledenvergadering van 2018, zal de volgende ledenvergadering
in het najaar van 2019 plaatshebben. Datum wordt nog gecommuniceerd.

Om 18.45 uur sluit Luc Bors de vergadering.

