Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging Partin, gehouden op 30 september
2017, te Apeldoorn.

Aanwezig: de bestuursleden en 175 leden
01. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor. Ze memoreerde dat onze
directeur, Erik Boerrigter, in “De Dikke Blauwe’ is vermeld als een van de 100
meest invloedrijke personen in ‘ goede doelen land’.
De voorzitter bedankt twee ondersteunende organisaties, nl:
Dioraphte (steun bij CBF erkenning)
ASN bank: sponsor van de Partin prijs voor het beste projectverhaal.
02. Vaststelling notulen vorige vergadering.
De notulen van de ALV van 3 december 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
03. Uitvoering Beleidsplan 2017-2021
De voorzitter brengt verslag uit over de manier waarop in het verslagjaar
uitvoering is gegeven aan het Beleidsplan 2017 – 2021.
Hoofdpunten in het Beleidsplan zijn:
- kwaliteitsverbetering en informatievoorziening aan leden
- Kennisdeling stimuleren/samenwerking
- Belangen behartigen
- Positie versterken van het PI in OS
Een meer uitgebreide bespreking van bovenstaande onderwerpen vindt u in het
jaarverslag 2017.
04. Financieel verslag stichting Partin 2017 en begroting vereniging
Partin 2018
De penningmeester presenteert het financieel verslag 2017 van de stichting
Partin en van de Vereniging Partin en de begroting voor 2018 van de vereniging
Partin.
Een uitgebreid financieel verslag vindt u in het jaarverslag 2017.
05. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Leden van
de kascommissie in 2016-2017 waren Theo Vogels van St. Pamoja Kenya (2016)
en Arjen Crince van NME Mundial (2016+2017)
De ALV van 2016 heeft vastgesteld dat de kascommissie over de jaren 2017 –
2018 zal bestaan uit Arjen Crince van NME Mundial en Theo van den Bergh van
St. Steunfonds Kenya
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06. Vaststelling contributie 2017
Vanuit de leden wordt voorgesteld de contributie te verhogen. Dit voorstel wordt
aangenomen. De contributie wordt verhoogd naar 75 Euro. Bij automatische
betaling wordt een korting van 5 euro gegeven.
07. Rondvraag & Sluiting
- Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid een promotiefilm van tevreden Partin
leden op de website te zetten. Betrokkenen zal contact opnemen met Yvonne
van Driel
- Er wordt gevraagd of Partin meer aandacht kan besteden aan sociaal
ondernemerschap. Partin zou ook sociaal ondernemerschap moeten
ondersteunen, bijvoorbeeld door een toolkit voor sociaal ondernemerschap op de
website KGD.
- In het kader van ledenwerving is het wellicht nuttig om lokale (landen)
platforms te benaderen.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.55 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 september 2018.
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