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Notulen Algemene Ledenvergadering  Dordrechtse Ondernemingsvereniging DOV 

Woensdag 14 december 2011 

 

1. Opening door Paul Hendriks, voorzitter DOV 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  

Hij excuseert zich voor het feit dat deze Algemene Ledenvergadering over 2010 nu pas plaats vindt. De voornaamste reden 

hiervoor is dat het administratiekantoor te kampen heeft gehad met ziektes. 

De voorzitter wil de vergadering graag beginnen met het afscheid nemen van de heer Cees van der Poel. Hij was sinds 2002 

bestuurslid van de DOV. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn grote inzet voor de belangen van de DOV en overhandigt 

hem een attentie.  

Van der Poel geeft aan dat hij met veel plezier deel uit heeft gemaakt van het bestuur.  

 

2. Mededelingen en toe te voegen agendapunten 

- 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2010 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Verslag van de penningmeester 

De Algemene Ledenvergadering over het jaar 2011 zal plaatsvinden op 9 mei 2012. 

 

Balans 

De voorziening voor het ledenboekje zal verdwijnen. De ledenlijst is terug te vinden op de website. 

Met betrekking tot de voorziening voor een nieuwe stand wordt gemeld dat nog niet zeker is of deze wel nodig is. 

 

Exploitatie-overzicht 

De bestuurskosten zijn in de hand gebleven. 

 

Uit de overlegde stukken, mondeling toegelicht door de voorzitter, blijkt dat de DOV een financieel gezonde organisatie is. 

 

Begroting 2012 

De basiscontributie valt terug naar € 40.000,-.  Het is gebleken dat gedurende een aantal jaren contributie in rekening is 

gebracht die niet werd betaald. Er wordt actie genomen en zonodig een afboeking worden gedaan ten laste van de getroffen  

voorziening.  

 

Het DOV magazine wordt bekostigd middels advertenties. De porti van het DOV magazine wordt verzorgd door ABN Amro. 

 

De kosten voor het secretariaat zijn hoger geworden. In 2010 is gestart met een professioneel secretariaat. Het aantal uren 

dat in de ondersteuning van het bestuur gaat zitten is verder gestegen. Het bestuur heeft hierdoor besloten verder te gaan 

met Astrid Kampinga. Dit houdt onder andere in dat de DOV voortaan 5 dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch 

bereikbaar is. 

 

In verband met de professionalisering van het secretariaat wordt voorgesteld de contributie te verhogen naar € 125,- per 

jaar. Dit is nog steeds de laagste contributie in de wijde omtrek voor ondernemersverenigingen. De vergadering gaat hier met 

algemene stemmen mee akkoord. 

Met ingang van 2012 zullen de facturen worden belast met BTW.  

 

De leden willen weten wat het doel is van de reserve (eigen vermogen) die is opgenomen in de balans.  

Het is de verwachting dat de DOV financieel moet bijspringen bij diverse initiatieven. Hiervoor is in de afgelopen jaren geld 

gereserveerd. Welke initiatieven dit zullen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Op het moment dat hier wel duidelijkheid 

over is, zal dit aan de leden worden voorgesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering, met de aantekening dat aangezien 

slagkracht steeds belangrijker wordt, niet telkens een Algemene Ledenvergadering bijeen kan worden geroepen als over 

bescheiden uitgaven moet worden beslist. 

 

De begroting 2012 is aangenomen. 
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5. Verslag van de Kascontrolecommissie 

De Kascontrolecommissie heeft alle bedragen gecontroleerd en er zijn steekproeven van rekeningen gedaan. Alles klopte en 

de boeken geven geen aanleiding tot opmerkingen.  

De Kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge voor het in 2010 gevoerde beheer te verlenen, waartoe de 

vergadering met algemene stemmen besluit. 

 

6. Bestuursverkiezing 

De voorzitter stelt de heer Léon Peeters voor als nieuw bestuurslid. Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen, 

waarna de heer Peeters unaniem wordt gekozen als nieuw bestuurslid. Hij neemt de functie van secretaris voor zijn rekening. 

Léon Peeters is werkzaam als advocaat arbeidsrecht en vennoot bij Ten Holter Advocaten.  

 

7. Rondvraag 

Er wordt aangegeven dat er twee leden voor de kascommissie nodig zijn. Na een oproep van de voorzitter aan de zaal is er 

helaas niemand die zich hiervoor aanmeldt. Er zal een oproep worden geplaatst op de website. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden hartelijk voor hun aanwezigheid en hij hoopt de leden te treffen tijdens de nieuwjaarsreceptie 

op 11 januari a.s.  


