
 

 
 

 

AGENDA  

 

 

01 Opening en vaststelling agenda en mededelingen 

 

02 Verslag Algemene Ledenvergadering Oro van 28 november 2020 

Voorstel: Verslag vast te stellen. 

Bijlage 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 

 

03 Jaarverslag secretariaat 

Voorstel: Het Jaarverslag 2020-2021 vast te stellen. 

Bijlage 2. Jaarverslag 2020-2021 

Toelichting op het jaarverslag. 

 

04 Jaarverslag penningmeester 

Voorstel:  

1. De jaarrekening 2020-2021 vast te stellen. 

2. De begroting 2021-2022 vast te stellen. 

3. De balans vast te stellen. 

Bijlage 3. Jaarrekening 2020-2021, begroting 2021-2022 en balans 

 

1. Jaarrekening 2020-2021 

Toelichting op de jaarrekening. 

2. Begroting 2021-2022 

Na twee seizoenen met een groot positief saldo is dit seizoen een negatief saldo gepland om alle 

groepen in stand te houden. 

3. Balans per 31 augustus 2021 

Toelichting op de balans. 

 

05 Verslag kascontrolecommissie 

Voorstel: 

1. De  penningmeester decharge te verlenen. 

2. Een  nieuwe kascontrolecommissie aan te stellen. 

Cees de Wolf en Jantien Herman hebben op 4 november 2021 de boekhouding gecontroleerd.  

 

06 Bestuursbeleid 2021-2022 

Voorstel:  

1. Het bestuursbeleid 2020-2021 vast te stellen. 

2. Het bestuur richting te geven bij de besluiten rond contributie en groepen. 

3. Het bestuur richting te geven voor het beleid rond doorgang en annulering van groepen 

en activiteiten in tijden van Corona. 

Bijlage 4. Het bestuursbeleid 2021-2022 en verantwoording 2020-2021 

Discussie met de leden. 

 

Ad 2: Een aantal groepen zijn mede door Corona erg teruggelopen in aantal leden en daardoor 

niet meer kostendekkend. Graag hoort het bestuur of de leden liever meer contributie betalen en 

deze groepen handhaven of dat zij liever groepen opheffen en de contributiestijging beperken. 

 

Ad 3: Hoewel het bestuur de indruk heeft dat de meeste leden het eens zijn met zowel de 
besluiten om activiteiten te annuleren als extra activiteiten in te lassen, heeft het ook berichten 

gekregen van leden dat het bestuur te veel de grenzen opzoekt. Graag hoort het bestuur hoe de 

leden hier tegenaan kijken. 
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07 Jubileum 2021 

Tijdens de ALV in 2020 is de jubileumcommissie ingesteld: 

Andrea Roosen, Atty van der Schoot, Jantien Herman, Ellen Sangster, Bert Kersting. De huidige 

planning is om het jubileum in voorjaar 2022 te vieren. 

 

08 Statuutwijziging 

Voorstel: De statuten 2021 vast te stellen. 

Bijlage 5. Herziene statuten Oro 2021 

 

Het bestuur liep aan tegen enkele zaken in de statuten, die niet meer klopten met de gangbare 

praktijk binnen Oro. Omdat er ook een wetswijziging inging per 1 juli 2021, heeft het bestuur 

nieuwe statuten opgesteld in overleg met de notaris, die de akte gaat passeren. De akte kan pas 

gepasseerd worden na vaststelling van de Statuten Oro 2021 in de ALV. Dit vindt plaats met een 

gewone meerderheid. Zie de Oro-krant voor een uitleg van de wijzigingen. 

 

09 Bestuur: aftredende leden en verkiezing nieuwe leden 

Voorstel: De aftredende bestuursleden voor een termijn van 2 jaar te benoemen. 

 

Aftredend en herverkiesbaar:  Natasja Boon – bestuurslid algemeen sinds 2013 

Aanblijvend:    Evert Holterman  - voorzitter sinds 2014 

Godelieve Mars – secretaris sinds 2012 

Bert Kersting – penningmeester sinds 2012 

Harrie van Parera - bestuurslid algemeen sinds 2016 

 

Wie komt het bestuur versterken om deze functies over te gaan nemen? Voor de vergadering 

kunnen mensen hun kandidatuur melden bij de secretaris via info@orodans.nl. 

 

10 Instellen continuïteitscommissie 

Voorstel: Een continuïteitscommissie in te stellen en een lid of leden te benoemen. 

 

De nieuwe wet verplicht de vereniging om een continuïteitscommissie te hebben voor het geval 

het hele bestuur zou uitvallen. Het is onwaarschijnlijk dat het lid (of leden) echt in actie moet 

komen. Graag passen we dezelfde procedure toe als bij de kascommissie: ter vergadering wordt 

gevraagd om een vrijwilliger, die deze taak op zich wil nemen. 

 

11 Bestuursondersteuning en vrijwilligers 

In het seizoen 2019-2020 zijn de volgende (bestuurs)taken uitgevoerd door niet-bestuursleden: 

-ledenadministratie en contributiefacturen – Greetje van Hulst 

-webmaster, opmaak flyers en drukwerk – Hans Roosen 

-opmaak Oro-krant– Andrea Roosen 

-redactie Oro-krant –Evert Holterman, daarnaast hebben diverse mensen een bijdrage geleverd 

in de vorm van een artikel of foto’s. 

-bardienst - Emmie van Parera 

-een aantal mensen staat op de lijst om te helpen met de organisatie rond de activiteiten van Oro 

(inrichten zaal, bar draaien e.d.). We kunnen altijd meer mensen gebruiken op deze lijst, want 

vele handen maken licht werk. Met name voor het opruimen na afloop zou het fijn zijn als 

mensen zich aanmelden. 

 

10 Rondvraag en sluiting 
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