LOMOZ, zORg voor medezeggenschap!
Verslag algemene ledenvergadering op 27 maart 2019
van 13.00 tot 13.30 uur in ‘t Veerhuis in Nieuwegein.
1. Opening door voorzitter Ingrid Meijer.
I.v.m. een kleine wijziging in de statuten werd de aanwezige leden gevraagd per OR een
handtekening te zetten op de aanwezigheidslijst.
Met 97 aanwezigen is de vergadering zeer goed bezocht.
De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom.
Links naar de stukken bij deze vergadering zijn aan de leden gestuurd en zijn ook nog enige tijd te
vinden op de website www.lomoz.org.
2. Mededelingen.
Tweemaal per jaar, voor het eerst weer op vrijdag 12 april 2019, houdt het LOMOZ-bestuur,
aansluitend aan de bestuursvergadering, een beleidsmiddag, waarin de plannen voor de komende
maanden besproken worden. Belangstellende leden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn en
mee te praten. Meer info volgt. Aanmelden graag via info@lomoz.org.
3. Verslag Algemene ledenvergadering 28 november 2018.
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
4. Aanpassing statuten LOMOZ.
Twee wijzigingen worden toegelicht. Het betreft het opnemen in de statuten van 1) een hoger
aantal bestuursleden en 2) het apart benoemen van de bestuursfunctie van penningmeester. De
aanwezigen stemmen in. Bestuurslid en penningmeester Jan Willem Dorr wordt unaniem
gemachtigd om de statutenwijziging op 2 april a.s. bij de notaris te effectueren.
5. Aangepaste begroting 2019.
De vereniging is financieel gezond.
De bescheiden contributie hoefde voor 2019 dan ook weer niet verhoogd te worden.
Er is extra geld gereserveerd voor de viering van het 40-jarig jubileum in maart 2020.
De begroting was in november 2018 al goedgekeurd, maar in deze versie is de post
bestuurskosten iets verhoogd. De sterk groeiende vereniging vraagt steeds meer inzet van de
(vrijwillige) bestuursleden. Dat brengt ook hogere kosten met zich mee (vergaderlocaties,
reiskosten, materialen etc.). Om het werk professioneel gedaan te krijgen, ontvangen de
bestuursleden en de toegevoegde administrateur/webmaster vanaf 2019 jaarlijks een
vrijwilligersvergoeding. De leden hebben daarmee in november 2018 unaniem ingestemd.
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6. Financieel jaarverslag 2018, balans en bevindingen kascommissie.
Er zijn vragen over de cijfers en de bevindingen van de kascommissie i.v.m. hogere posten ten
opzichte van 2017. De verschillen worden echter toegelicht in de stukken, die digitaal beschikbaar
zijn gesteld. Het groeiende platform maakt vanzelfsprekend hogere kosten.
Zo neemt het aantal deelnemers per ledendag toe en de locatie-kosten (vergaderarrangement)
per persoon stijgen jaarlijks. In 2018 zijn we gestart met het uitreiken van badges tijdens de
ledendagen, er zijn attenties voor de aanwezigen op de ledendagen, er waren twee nieuwe
laptops nodig, het bestuur groeide en er werd meer gereisd om externe contacten te leggen en
aan te houden. Er moest ook een softwareprobleem worden opgelost.
De inkomsten van LOMOZ zijn door het toenemend aantal leden en sponsoren ook gestegen,
zodat de balans in evenwicht is.
De kascommissie heeft de cijfers goedgekeurd.
Met dank aan de leden van de kascommissie: Conny Koolwijk en Gabriela Wallner, wordt het
financieel jaarverslag 2018 goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.
7. Jaarverslag 2018.
Geen vragen of opmerkingen.
8. Er zijn geen verdere vragen; de vergadering wordt om 13.30 uur gesloten, waarna de themadag ‘
‘zORg voor een goede CAO’ vervolgd wordt.

De volgende algemene ledenvergadering zal zijn op vrijdagmiddag 8 november 2019.
Bijwonen? Je bent van harte welkom. Aanmelden graag via info@lomoz.org
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