De Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Departement ’t Gooi.

ALV 17 Augustus 2021.

Aanwezig: P.D.W. Tan / F. Horst / A. Haverkort / H. Hahn / M. van Loon / J. Overig / D. van Kooten /
G.A. Beijer / P. van der Velden / J.L.M. Bakker
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Opening Voorzitter – Peter van der Velden.
Ingekomen stukken – Geen vermelding.
Jaarverslag 2019 – 2020 (Gemaakt door Gobert en unaniem vastgesteld en goedgekeurd).
Jaarrekening: Gobert licht de jaarrekening toe. Gezien de kosten wordt er gesproken over
eventueel 5 Euro per avond meer te gaan betalen. Een ander voorstel is om de contributie
met 100 Euro per jaar te verhogen, hetgeen dan ook een indirecte positieve energie geeft
aan het aanwezig zijn op onze avonden.
Kascommissie en goedkeuring verlenen. Goedkeuring is verleend door de Cie.
Begroting. Toelichting door Gobert.
Bestuur mutaties: Marissa is uit het bestuur gegaan. Peter meldt dat het met Marissa op dit
moment goed gaat en dat zij voldoende opdrachten heeft. Het gaat haar goed.
Herbenoeming kas commissie: Lauk en Martin B. ( Martin van Loon eventueel wanneer er
één persoon gewisseld dient te worden).
Décharge verlenen aan het bestuur: Décharge wordt bij acclamatie verleend.
Rondvraag: Geen vragen.

Augustus 2021 - Notulen ALV 17/8/21

POSITIONERING:
Vanuit het hoofdkantoor zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd (meerdere
departementen samen) om te brainstormen over de toekomst van De Maatschappij.
Er zijn verschillende reacties binnen gekomen.

Samengevat: We staan voor de drie O’s: .ONDERWIJS OVERHEID ONDERNEMERS.
Stages en coaching: Coaching is een start van kennisdelen. Stages kan een oplossing zijn – MBO?!?
Zeker een item om over door te praten. Denk aan SER Universiteit. Centrale kennis voor meer
departementen.
Eric geeft weer de problematiek rondom woningen. Wat kunnen wij meer vanuit het Landelijk
Bureau(LB). Dit zou een belangrijk thema kunnen zijn om landelijk te behandelen.
Ook is het goed om departementen te clusteren bij goede/voorname sprekers. Is hier ook een
budget voor vanuit het LB? Zo niet dan kunnen we dit gaan bespreken.
Eric tipt ook nog even Branding aan. WIE ZIJN WIJ.

13 en 27 September 2021. Twee bijeenkomsten vanuit Rijswijk georganiseerd.
Peter meldt nog twee bijeenkomsten vanuit Landelijk Bureau voorgesteld: 13 en 27 September.
13 September; Financiën (Gobert – maar is dan op vakantie). 27 September; doelgroep
communicatie (Martin van Loon). Tijden zijn van 15.00 uur tot… (Altijd ergens in het midden van het
land).

Positionering: De verschillende stukken worden bij elkaar gevoegd.
Stukken binnengekomen van : Eric ter Horst, Dick van Kooten, Peter van der Velden, Henk Hahn en
Joloma Bakker.
Misschien komen er naar aanleiding van het presenteren van de Power Point presentatie op de ALV
nog meerdere reacties.

Tot slot: Een dank aan allen voor het aanwezig zijn en de bijzondere opbouwende en positieve sfeer.
JLMB Augusuts 2021

