Verslag van de Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging Partin
gehouden op 28 september 2019 te Nijkerk.

Aanwezig: 2 bestuursleden en 50 leden
01. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 12.45 uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor. Ze memoreerde dat Mathieu
Beurskens ons begin dit jaar is ontvallen. Mathieu was vanaf het begin, nu tien
jaar geleden, betrokken bij de oprichting van Partin. Ook zijn de penningmeester
en secretaris wegens ziekte afwezig.
02. Vaststelling notulen van de vorige vergadering en jaarverslag 2019.
De notulen van de ALV van 29 september 2018 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. Een meer uitgebreide
bespreking vindt u in het jaarverslag 2018.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat alle leden zich
registreren op het portaal ‘mijn Partin’. Dat vergroot de vindbaarheid, maar is
door de invoering van automatische incasso ook voor de administratie van
contributie eenvoudiger.
De voorzitter geeft aan dat de samenwerking met Wilde Ganzen niet alleen op
deze Wilde Ganzen – Partindag tot uitdrukking komt, maar dat er ook een
voorstel ligt waarbij Wilde Ganzen toezegt om een aantal organisatorische en
strategische activiteiten van Partin te ondersteunen. Hierbij zouden een aantal
taken die nu nog onbezoldigd door bestuursleden uitgevoerd worden, door
betaalde krachten op zich genomen kunnen worden. Dit betekent dat
bestuursleden een andere rol krijgen dan tot nu toe het geval. De verwachtingen
zijn positief. Daarnaast betekent de nauwere samenwerking ook dat er ruimte in
het nieuwe kantoor van Wilde Ganzen in Amersfoort voor Partin is.
04. Financieel verslag van de Stichting en de Vereniging Partin 2019 en
begroting van de Vereniging Partin 2020.
De voorzitter 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 2018.
05. Verslag Kascommissie.
Theo van den Bergh van Stichting Steunfonds Kenya Project en Marjan
Slaghouwer van Stichting Palm zijn beide niet aanwezig. Ook ligt er nog geen
schriftelijk verslag voor. Daarom wordt het financieel verslag onder voorbehoud
goedgekeurd.
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06. Aftreden en benoeming bestuursleden
De huidige bestuursleden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Dit wordt
unaniem aangenomen.
De voorzitter geeft wel aan dat zij nog een jaar haar taken als voorzitter op zich
wil nemen. Bovendien is voor het overlijden van Mathieu Beurskens een vacante
bestuursfunctie ontstaan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat of de voorzitter. Hierover komen ook nog separate oproepen in
nieuwsbrieven.
07. Aftreden en benoeming leden kascommissie 2020.
Voor het verslagjaar 2019 zijn nieuwe leden van de kascommissie nodig.
Aanmelden kan bij de penningmeester.
08. Rondvraag en sluiting.
Er wordt door meerdere leden geïnformeerd naar de taken van nieuwe
bestuurders. Daar is moeilijk een omschrijving van te geven, omdat het huidige
bestuur een actief ‘meewerkend’ bestuur is dat een veelheid aan taken uitvoert.
In de toekomst (als de overeenkomst met Wilde Ganzen doorgaat) wordt dat
anders vanwege de inzetbaarheid van betaalde krachten.
In grote lijn zou je kunnen zeggen: een groot en breed netwerk is welkom, en/of
goede ideeën die Partin zouden kunnen ondersteunen.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur.
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