Notulen VTM ledenvergadering d.d. 25 oktober 2019.

1. Opening.
Harry opent de vergadering met het gedicht “de Grondtekst” van Karel Eykman, zoals dat in de
laatste Ophef is gepubliceerd.
2. Verslag vorige vergadering.
Dit was eerder rondgestuurd aan de leden. Hier zijn geen op – of aanmerkingen op. De notulen wordt
vastgesteld.
3. Jaarverslag.
Harry geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Naar anleiding hiervan komt de privacy
wetgeving aan de orde. Nieuwe leden krijgen een verklaring over het gebruik van adres gegevens.
Daarmee wordt het probleem van deze wetgeving ons inziens ondervangen.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bank. Benadrukt wordt
dat het belangrijk is dat het betalingsverkeer ongestoord blijft doorgaan. Het bestuur onderkent en
stelt zich voor om de oude rekening ook nog zeker twee jaar te laten bestaan.
Het bestuur is voornemens om een nieuwe website te laten bouwen voor de vereniging. Hierover is
een gesprek gevoerd met Harry Veenstra. De nieuwe website krijgt een eenvoudiger opzet, met ook
een nieuwe domeinnaam. Het streven is om hem 1 januari in de lucht te hebben.
Het jaarverslag wordt door de leden vastgesteld.
4. Ophef
De leden zijn zeer tevreden over Ophef. De overdracht naar Skandalon is zonder problemen
verlopen. Ophef heeft meer nieuwe abonnees gekregen. Er moeten ook meer nummers van Ophef
bij worden gedrukt. Er is binnenkort een redactiewisseling aanstaande.
5. Exploitatie 2018.
Wim geeft toelichting op exploitatie en balans.
De begroting 2018 ging uit van 190 betaalde abonnementen op Ophef, 97 leden en 93 abonnees
waaronder 1 student.
Aan het begin van het jaar had de VTM 97 leden en 94 Ophefabonnees, totaal dus 191.
In de loop van 2018 kwamen er 11 opzeggingen binnen. Daarnaast heeft zich 1 VTM-lid aangemeld
en 1 abonnee .
Aan het eind van het jaar had de vereniging per saldo dus nog 182 betaalde abonnementen.
Het feitelijk aantal ontvangen ledenbijdragen was in 2018 94. Plus 90 gewone abonnementen en 1
studentabonnement, dus in totaal 185 betalingen.
De jaarrekening sluit wederom met een batig saldo: ruim € 950, waarvan € 650 uit donaties. De
overige exploitatie heeft dus een overschot van bijna € 300 opgeleverd.
Daarbij zijn de opbrengsten van Ophef vrijwel in evenwicht met de kosten van Ophef inclusief die van
de abonnementenadministratie. Het overschot werd vrijwel geheel gerealiseerd op de
verenigingskosten. Die bleven ruim € 250 onder de ledenbijdragen. De ledenvergadering keurt de
exploitatie 2020 goed.
6. Begroting 2020
Wim geeft toelichting op begroting 2020. De begroting die de vereniging voor 2020 wordt
aangeboden sluit wederom met een relatief groot tekort, € 2.235.
Voor € 1.000 wordt dit veroorzaakt door een eenmalige voorziening ten behoeve van de
noodzakelijke vernieuwing van de website van de VTM.

De overige kostenstijgingen in de begroting zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de werkelijke
kosten in het lopend jaar. De ledenvergadering keurt de begroting 2020 goed.
7. Nieuwe penningmeester.
In zijn zoektocht naar een nieuwe penningmeester stelt het bestuur voor om Jan Baartman te
benoemen als penningmeester. Jan woont in Culemborg. Is werkzaam geweest bij Prorail en heeft
ervaring als penningmeester in andere organisaties. Er zijn ondertussen een aantal gesprekken
geweest met Wim voor de overdracht. De vergadering gaat akkoord met deze benoeming. Harry
bedankt Wim voor zijn jarenlange inzet als penningmeester.
8. VTM als netwerk organisatie
Twee jaar geleden heeft het bestuur besloten o de VTM als netwerk organisatie. Het is de bedoeling
dat de nieuwe website o.a. hier om heen wordt opgebouwd. Om dit te kunnen laten slagen is de
inbreng van de leden van groot belang.
9. Archivering
Wim heeft een deel van het VTM-archief. De vraag is wat daar mee dient te gebeuren. Het financieel
deel zal naar de nieuwe penningmeester gaan. Leen heeft ook nog een archief. Daar wordt een
onderkomen voor gezocht. Dat zou onder gebracht kunnen worden bij het HDC. Rinse wil
contactpersoon zijn naar het HDC. Greetje biedt zich aan om het archief te ordenen.
10. Rondvraag
Samenwerking van VTM met Vereniging voor Theologie. Rinse houdt een pleidooi om daar bij aan te
sluiten. Het bestuur zegt toe daar naar te kijken.
11. Harry sluit de vergadering om 14.15 uur

