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Notulen Algemene Ledenvergadering Dordrechtse Ondernemingsvereniging DOV 

Woensdag 9 mei 2012 

 
1. Opening door Paul Hendriks, voorzitter DOV 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen 
Geen 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2011 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de penningmeester 
Het eigen vermogen is behoorlijk teruggelopen. Er is een exploitatietekort van � 21.500,- dat wordt veroorzaakt door het 
afboeken van gelden die de vereniging nog tegoed had van leden. In sommige gevallen stonden nog vorderingen open 
daterend van 2006. Deze leden hebben inmiddels bericht gekregen dat ze zijn geroyeerd. Een behoorlijk deel van de 
openstaande vorderingen verwacht het bestuur alsnog te kunnen binnenhalen. 
 
De begroting voor 2012 is enigszins aangepast. Er wordt een exploitatieverlies verwacht van � 7.500,-. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er een post is opgenomen voor de viering van het 110-jarig bestaan van de vereniging in 2012. 
De voorzieningen voor het ledenboekje en de nieuwe stand zijn vrijgevallen. 
 
De aangepaste begroting 2012 is aangenomen. 
 
5. Verslag van de Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie heeft naar de cijfers gekeken en een verklaring opgesteld. De voorzitter leest de verklaring ter 
vergadering voor. De Kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge voor het in 2011 gevoerde beheer te verlenen, 
waartoe de vergadering met algemene stemmen besluit 
 
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal meldt de voorzitter dat de vereniging sinds medio 2011 btw-plichtig is. Hiervoor is 
gekozen doordat er steeds meer kosten zijn, waarvan de BTW nu kan worden teruggevraagd van de Belastingdienst en het 
voor de leden niet uitmaakt omdat zij de btw kunnen verrekenen. 
 
6. Bestuurssamenstelling 
Tijdens deze vergadering treden drie bestuursleden af, namelijk:  
Rob Kooijman. Rob is gedurende de maximale periode van 12 jaar bestuurslid geweest. Hij blijft actief als commissielid en hij 
zal namens de DOV zitting blijven nemen in het bestuur van de Kamer van Koophandel. 
Daarnaast treden om persoonlijke redenen ook Ad van Loon (penningmeester) en Frank Weber af. 
De voorzitter dankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en overhandigt hen een attentie. 
Bij de uitnodiging voor deze vergadering is een oproep gedaan aan de leden om toe te treden tot het bestuur. Ook aan de 
zaal is een oproep gedaan maar er is helaas niemand die zich aanmeldt. 
 
Er wordt aangegeven dat er twee leden voor de kascommissie nodig zijn. De heer Marc ter Haar van THP en de heer André de 
Koning van CFE melden zich hiervoor aan. Het kascommissielidmaatschap dient door één persoon te worden aangegaan voor 
een periode van één jaar en door één persoon voor een periode van twee jaar. 
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden hartelijk voor hun aanwezigheid en hij hoopt over het jaar 2012 een positiever financieel beeld 
te kunnen geven. 


