Verslag

Algemene Ledenvergadering op 25 november 2010 ten kantore van het secretariaat Ogh
in Zeist. Aanvang 18.30 uur
Namens het bestuur zijn aanwezig:
R. Buitenhuis (voorzitter), M. Uitentuis (secretaris), I. Douwes (penningmeester), Y. Fu, E. Hogervorst,
J.Conejo Verheijden
Afwezig: L. Brizzi m.k.
Verslag: A.J. van der Weijden-Klinkers
Aanwezig zijn 6 leden
Digitale stemlijst ontvangen van 4 leden
Bericht van verhindering ontvangen van 2 leden

1.

Jaarverslag OGh 2009 door de voorzitter
In 2009 besloot het bestuur van de OGh te stoppen met de fusie met de BLOUG (Belgium
Luxemburg Oracle User Group), de BRUG (Benelux Regional User Group) en de OAUG (Oracle
Applications Users Group Nederland). De reden hiervoor was we er als bestuur onvoldoende
vertrouwen in hadden dat de belangen van onze leden voldoende behartigd zouden worden.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 september 2009 nam Robin Buitenhuis de
voorzittershamer over van Ruud Bos. Behalve van Ruud namen we ook afscheid van de
penningmeester Hans Fermont. Tevens traden 4 nieuwe bestuursleden aan: Ise Douwes van
Quobell, Erik Hogervorst van Ordina, Jaime Conejo Verheijden van Inter Access en Learco Brizzi
van Itium. Inclusief de zittende bestuursleden Yung Fu van Itude en Milan Uitentuis van Atlis
kwam het bestuur hiermee op 7 leden.
Terugkijkend op 2009 kunnen we stellen dat het voor de OGh een succesvol jaar is geweest met
niet alleen goed bezochte themabijeenkomsten, maar ook met de special interest group (SIG)
dagen. Zo hebben we een DBA-dag en een tweetal Spatial dagen georganiseerd. Maar liefst 102
leden hebben de DBA-dag bijgewoond en ook de twee Spatial dagen waren erg goed bezocht.
Dit alles heeft ertoe geleid dat we in 2010 maar liefst vier SIG-dagen gaan organiseren. Omdat
de opkomst voor de algemene ledenvergadering de laatste jaren niet groot genoeg was om het
vereiste quorum te halen voor het nemen van besluiten, hebben we besloten om de statuten
zodanig aan te passen dat leden in het vervolg elektronisch hun stem kunnen uitbrengen. We
hopen dat hierdoor toekomstige besluiten een groter draagvlak gaan krijgen. Tot slot willen we
nog melden dat we een toehoorderslidmaatschap hebben geïntroduceerd. Dit is speciaal
bedoeld voor ZZP-ers en studenten. Deze lidmaatschapsvorm geeft recht op deelname aan
onze activiteiten op individuele basis, maar kent geen stemrecht.
De OGh in cijfers (per 1-1-2010):
• 300 lidmaatschappen
• 1200 persoonlijke inlog accounts op www.ogh.nl
• 1000 unieke bezoekers/maand op www.ogh.nl
• 6000 abonnees op de OGh-Visie
• 455 leden van de OGh-group op LinkedInslag voorzitter 2009

2.

Verslag (algemene ledenvergadering d.d. 9 september 2009
Redactionele opmerkingen
Æ
geen
Opmerkingen naar aanleiding van Æ
geen
Het verslag wordt zonder aanvullingen/wijzigingen goedgekeurd en overeenkomstig vastgesteld.

3.

Kascontrole commissie:
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren
G. Noorthoek (Open I Software) en J. Van Veen (Whitehorses) de boeken op 8 november 2010
op het secretariaat in het bijzijn van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden
Het bestuur dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden.

4.

Financiële jaarverslag 2009
De balans, verlies& winstrekening (incl. Begroting 2010)
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toelichting door de penningmeester
besluit
De algemene ledenvergadering keurt uaniem de Jaarrekening 2009 goed en verleent het
bestuur décharge voor het door haar gevoerde financiële beleid.

5.

Contributieverhoging per 1.1.2011
In verband met de toename van het aantal (gratis) activiteiten binnen de Ogh zoals
themabijeenkomsten en minicongressen zijn de kosten aanzienlijk gestegen.
Het bestuur is voornemens deze kostenstijging deels op te vangen door een
contributieverhoging enerzijds en het genereren van extra inkomsten uit advertenties in Ogh
visie, banners op de site en sponsoring van de minicongressen anderzijds.
De nieuwe tarieven voor advertenties, banners en sponsoring zijn onlangs per 1.9.2010
ingegaan en staan inmiddels op de site.
Voor een contributieverhoging is de instemming van de leden vereist.
Besluit:
De ledenvergadering stemt in meerderheid (1 stem tegen) in met de voorstellen tot wijziging van
de contributie voor het jaar 2011 en deze vast te stellen op:
Bedrijfslidmaatschap:
€ 300.00 (excl. Btw)
Individueel lidmaatschap
€ 100.00 (excl. Btw)

6.

Begroting 2010
Besluit:
De ledenvergadering stemt unaniem in met de voorgestelde begroting 2011

7.

Vaststellen huishoudelijk reglement 2011 (bijlage)
Door de wijziging in de contributie 2011 dient het huishoudelijk reglement overeenkomstig
aangepast te worden.
besluit
De ledenvergadering stemt in met de vaststelling van het huishoudelijk reglement per 1.1.2011

8.

Samenwerking met OBC
Deze zomer hebben vertegenwoordigers van de besturen van de OBC en OGh gesproken over
het bundelen van de krachten.
OBC is een netwerkorganisatie voor ICT bedrijven met een focus op Oracle. De besturen van
beide verenigingen zien voordelen in een verdergaande samenwerking en mogelijk samengaan
van OGh en OBC.:
• Synergie voordelen door het delen van de back-office
• Door samengaan ontaat een grotere en krachtigere vereniging met een onafhankelijke positie
ten opzichte van Oracle
• Een groter potentieel publiek voor de technische sessies en congressen van de OGh en een
groter bereik voor de business meetings van OBC.
Het plan is 2010 te benutten om intensief (nog als twee aparte) verenigingen samen te werken
o.a. door het deelnemen in elkaars besturen en een mogelijke fusie per 1 januari 2012 voor te
bereiden.
Leden die nu van de ene vereniging lid zijn en ook willen participeren aan de bijeenkomsten van
de andere vereniging kunnen uiteraard nu al lid worden van beide verenigingen en volgens de
nu opgestelde plannen profiteren zij (alleen) voor 2011 dan van een korting van € 50.00 op de
gezamenlijke contributies Dit houdt in dat bedrijven die lid zijn van beide organisaties een korting
krijgen van € 25.00 op de jaarcontributie van beide verenigingen. Ziij dienen daartoe zelf bij de
beide organisaties aan te geven dat zij voor een dergelijke korting in aanmerking denken te
komen.
besluit
De ledenvergadering stemt unaniem in met het voornemen een verdergaande samenwerking
met OBC voor te bereiden.

9.

Stand van zaken activiteiten
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De geplande activiteiten in 2011 zijn vanaf 1 december 2010 te lezen op de website.

10.

.

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 2010 R. Buitenhuis, M. Uitentuis en Y. Fu.
De heren Buitenhuis en Uitentuis hebben aangeven herkiesbaar te zijn. De heer Fu heeft besloten zich niet
meer herkiesbaar te stellen
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter) aftredend 2010
I. Douwes (penningmeester) aftredend 2011
M. Uitentuis
(secretaris) aftredend 2010
Yung Fu
aftredend 2010
E. Hogervorst
aftredend 2011
L. Brizzi
aftredend 2011
J. Conejo Verheijden
aftredend 2011

herkiesbaar
herkiesbaar
niet herkiesbaar

Voorstel tot besluitvorming
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor in te stemmen met de herbenoeming van de heren
Buitenhuis en Uitentuis

11.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Niets meer an de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.30 de vergadering af.
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