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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

Vereniging Partin, gehouden op 3 december 2016, te 
Nijkerk.   

 
Aanwezig: de bestuursleden en 175 leden 

 
01. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
02. Vaststelling notulen vorige vergadering.  
Aangezien dit de eerste ALV is, zijn er geen notulen om vast te stellen. 

 
03. Beleidsplan 2017-2021 

Het beleidsplan is aan alle leden toegestuurd, met het verzoek vragen en 
opmerkingen schriftelijk in te dienen bij het bestuur. Geen van de leden heeft 
hiervan gebruik gemaakt.  

 
De voorzitter presenteert de hoofdpunten uit het beleidsplan in samenhang met 

de activiteiten van bestuur en directeur in 2016.  
Hoofdpunten zijn: 
- Ledenbestand vergroten 

- Service aan leden uitbreiden 
- Kennisdeling stimuleren 

- Positie versterken van het PI in OS 
- Belangen behartigen 
 

Het beleidsplan wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

04. Financieel verslag stichting Partin 2016 en begroting vereniging 
Partin 2017 
De penningmeester presenteert het financieel verslag 2016 van de stichting 

Partin en de begroting voor 2017 van de vereniging Partin. 
 

 
Resultaten rekening  

Resultaat 2015 2014 

Baten 17.280 17.435 

Lasten 23.192 21.170 

RESULTAAT -5.912 -3.735 

 

Balans  

ACTIVA 2015 2014 

Liquide middelen 21.901 28.413 

TOTAAL ACTIVA 21.901 28.413 
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PASSIVA 2015 2014 

Reserves 17.778 21.583 

Bestemmingsfonds:   

- Website ontwikkeling 3.883 5.990 

Kortlopende schulden 240 840 

   

TOTAAL PASSIVA 21.901 28.413 

 
- eindbalans stichting = openingsbalans vereniging 

- vermogen is overgedragen van stichting aan vereniging 
- startvermogen 17.778 Euro 

 
Verwachting 2016 - 2017 

Resultaat 2017 2016 

Contributies 15.000 14.500 

Overige inkomsten 4.000 3.500 

Af: kosten directeur -15.000 -14.500 

Af: overige kosten -6.000 -6.000 

   

RESULTAAT t.l.v. algemene reserve -2.000 -3.000 

 
 
05. Verkiezing kascommissie 

het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen in de 
kascontrolecommissie: 

 1. Theo Vogels van St. Pamoja Kenya (2016) 
 2. Arjen Crince van NME Mundial (2016+2017) 
 3. Theo van den Bergh van St. Steunfonds Kenya Project (2017+2018) 

 4. Marjan Slaghouwer van St. Palm (2018+2019  
Het bestuursvoorstel wordt ongewijzigd aangenomen.  

 
06. Vaststelling contributie 2017 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op  60,- Het voorstel wordt 

aangenomen. 
 
07. Rondvraag & Sluiting 

Naar aanleiding van de jaarrekening merkt een van de leden op dat het aandeel 
van het salaris van de directeur relatief groot is. Hier wordt door andere leden op 

twee manieren gereageerd: 
- het relatieve aandeel in de begroting is weliswaar groot, maar als salaris is het 

op zichzelf een zeer laag bedrag. 
- het relatieve aandeel kan kleiner worden door de contributie te verhogen.  
 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.  
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 30 september 2017.  


