Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Oracle Gebruikersclub Holland om 20.00 uur ten kantore
van het secretariaat in Zeist op 17 mei 2011
(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 14 leden aan de vergadering deelgenomen. Acht 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
Terugkijkend op 2010 kunnen we stellen dat het voor de OGh een succesvol jaar
is geweest met diverse, goed bezochte themabijeenkomsten, maar ook met maar
liefst 4 mini congressen van één dag:
•
Apex-dag
•
Fusion Middleware dag
•
Spatial dag
•
DBA dag 2010
25 November 2010 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Voor het eerst
was het mogelijk om langs elektronische weg te stemmen en hier is dan ook voorzichtig - gebruik van gemaakt. Het aantal elektronische stemmen was nog
niet erg groot, maar al met al waren er toch meer stemmen uitgebracht dan in de
afgelopen jaren, dus mogen we spreken van een bescheiden succes op het gebied
van de ledenbetrokkenheid bij de vereniging. We spreken dan ook de hoop uit dat
het aantal elektronisch uitgebrachte stemmen blijft groeien.
Tijdens de algemene ledenvergadering namen wij afscheid van ons bestuurslid
Yung Fu van Itude. Wij bedanken Yung voor de getoonde inzet in de afgelopen
jaren en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
Het vorig jaar geïntroduceerde toehoorderslidmaatschap blijkt te voorzien in een
behoefte. In 2010 mochten we 40 toehoorders verwelkomen, een zeer
gewaardeerde toename van ons bereik in de Oracle community. Het aantal
bedrijfslidmaatschappen is licht gestegen. We zien dit als een bevestiging dat we
op de goede weg zijn en zullen ook in het komende jaar u blijven verblijden met
themabijeenkomsten, mini congressen en uitgaven van de OGh-Visie.
Daarnaast kunnen we u nog melden dat de samenwerking met Oracle verder
geïntensiveerd zal worden. In 2011 zal, na jaren van afwezigheid, weer een
vertegenwoordiger van Oracle bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. Wat
ons betreft een gunstige ontwikkeling die er aan bij zal dragen dat wij
interessante dingen voor u kunnen blijven doen.
2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 25 november 2010
Redactionele opmerkingen
 geen
Opmerkingen naar aanleiding van:
 geen
Het verslag wordt zonder opmerkingen 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 17 mei
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2011 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 2011
Het bestuur heeft de heer G. Noorthoek bereid gevonden ook voor 2011 zitting te hebben in
de kascontrole commissie. Een tweede lid zal door het bestuur benaderd worden.
5. Financiële jaarverslag 2010
Balans, verlies& winstrekening (incl. Begroting 2011) toelichting door de penningmeester
Opmerkingen naar aanleiding van:
Een van de leden vraagt zich af in hoeverre het realistisch is om voor 2011 € 30.000 op de
begroting te zetten voor Visie / banners/ Sponsors. De penningmeester licht in zijn notitie toe
dat de begrote kosten wegvallen tegen de te verwachten opbrengsten OGH Visie, banners en
sponsoring. In het eerste kwartaal 2011 was deze opbrengst al € 14.000.
Besluit:
De Jaarrekening 2010 en de begroting 2011 worden goedgekeurd en overeenkomstig
vastgesteld.
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde financiële
beleid.
6. Begroting 2011
Begroting 2011 (zie agendapunt 4)
Voorstel tot besluitvorming:
De ledenvergadering keurt de begroting 2011 goed en stelt deze overeenkomstig vast.

7. Stand van zaken activiteiten
De geplande activiteiten in 2011 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 2010 I. Douwes, E. Hogervorst, L. Brizzi, J. Conejo
Verhijden.
De heren hebben aangeven herkiesbaar te zijn.
Rooster van aftreden:
Robin Buitenhuis (voorzitter)
I. Douwes (penningmeester)
M. Uitentuis (secretaris)
E. Hogervorst
L. Brizzi
J. Conejo Verheijden

aftredend 2012
aftredend 2011
aftredend 2012
aftredend 2011
aftredend 2011
aftredend 2011

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

Voorstel tot besluitvorming
De vergadering stem in met de herbenoeming van de heren Douwes, Hogervorst, Brizzi en
Conejo Verheijden.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
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