
Notulen van de ledenvergadering van DeMeter, Platform voor de toekomst van DM van 5 januari

2021, online gehouden i.v.m. corona.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.32u voor een totaal van 11 personen. Er zijn geen

afmeldingen doorgegeven. Daarbij draagt de Voorzitter de leiding van deze vergadering over aan de

Secretaris.

2. Vaststelling agenda

a. Notulen vorige overleg

b. 2020 en 2021

c. Financiën

d. Statuten

e. CRM en CMS DeMeter

f. Besluiten

g. Rondvraag & Mededelingen

h. Sluiting

3. Notulen vorige overleg

De notulen van de vorige vergadering (van 10 december 2019) zijn geaccepteerd, getekend en

opgeslagen als definitief op de DeMeter drive.

4. Financiën

Het bestuur heeft een voorlopige rapportage laten opmaken t/m november 2020 inclusief een

prognose t/m december 2020. Dit is gebeurd i.v.m. de timing van deze ALV, waarin we de financiën

wilden kunnen bespreken.

Het resultaat is naar verwachting € -1605,-. Rekening houdend met een aanbetaling van € 2000,- voor

het Texel event is dit uiteraard prima en bovendien willen we graag interen door het verenigingsgeld

goed te besteden. Indien gewenst kunnen leden het rapport opvragen.

De Kascontrolecommissie functioneert helaas niet; Jan-Willem is helaas voorlopig uitgevallen en

Jasper is niet meer te bereiken. Nu valt er gelukkig ook weinig te controleren; niet meer dan de

uitgaven die we gedaan hebben en die zijn zeer beperkt. Toch is het goed om dit te controleren, ook

in lijn met de statuten en daarom is besproken dat Arjan en Jeroen worden geïnstalleerd in de

Kascontrolecommissie.

Robin Riemslag vraagt zich af of het klopt dat er nu 26 leden zijn die betalen. Dat klopt.

5. 2020 en 2021

Het jaar 2020 was een jaar om snel te vergeten. We hebben 2 pogingen gedaan om een weekend

naar Texel te organiseren, maar dit is beide keren in schoonheid gestrand vanwege corona. Vanuit het

bestuur is het initiatief gekomen om het weekend wederom te organiseren, dit keer in het laatste

weekend van maart, op 26, 27 en 28 maart. We hopen dat het dit keer wel door kan gaan en zullen

het anders wederom uitstellen met een aantal maanden. Jeroen geeft aan dat hij er geen

communicatie over heeft gezien.



Gesprekken met andere organisaties zijn afgelopen jaar ook stil komen te liggen, vooral vanwege onze

nieuwe insteek (2 grotere events per jaar) en corona. Omdat we eerst nog willen aankijken welke

uitwerking dit zal hebben, stellen we de gesprekken met andere organisaties voor dit jaar uit.

Voor 2021 stelt het bestuur voor om geen lidmaatschapsgelden te incasseren, aangezien 2020 een

verloren jaar was. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

We hebben nu ook een nieuwjaarsborrel georganiseerd op 5 januari 2021, welke tevens een pre-Texel

borrel is om elkaar wat beter te leren kennen.

Iowah oppert: als Texel-event niet door kan gaan, is er dan behoefte aan een online event? Er is

animo voor; ook om de vereniging beter op de kaart te gaan zetten.

Arjan Hulsegge oppert dat we ook gesprekken met SRM zouden kunnen oppakken.

6. CRM en CMS DeMeter

Gezien de in verhouding hoge kosten van het CRM/e-mail/event systeem (Copernica) is er door het

bestuur besloten om te verkennen hoe we deze kosten kunnen verlagen. Op het gebied van het CMS

zijn er geen klachten.

7. Statuten

De nieuwe statuten zijn vorige vergadering geaccepteerd, maar nog niet gedeponeerd bij een notaris.

Vanwege corona is dat geen issue, maar het bestuur wil wel graag dat dit in 2021 wordt opgepakt.

8. Besluiten

1. De statuten moeten belegd worden bij de notaris.

2. De contributie voor 2021 is voor bestaande leden vastgesteld op € 0,- i.v.m. het coronajaar. Er

worden aan hen dus geen facturen verstuurd dit jaar. Voor nieuwe leden is het

lidmaatschapsgeld ongewijzigd: 239 euro voor individueel lid en 399 euro voor bedrijfsleden.

Niet leden zijn welkom op het event, maar betalen per event.

3. Benoeming Kascontrolecommissie:

4. Leden komen gratis naar de events. Niet-leden betalen een door het bestuur vastgesteld

bedrag voor een event, welke aantrekkelijk zal zijn. Dit om het netwerk te groeien en meer

mensen aan te trekken.

9. Rondvraag en mededelingen

Vraag vanuit Robin: als de nieuwe koers niet aanslaat, wat gaat er dan gebeuren? Is daar over

gesproken? Ja daar hebben we het vorig jaar ook over gehad en verschillende opties besproken. We

geven het nu dus nog een nieuwe impuls. Arjan wil ook wel ideeën opperen. Marlous geeft aan dat

alle ideeën welkom zijn en dat we dat binnen het bestuur bespreken en graag samen oppakken waar

dat kan.

Het bestuur heeft nog altijd geen Penningmeester gevonden. In 2021 nemen de Voorzitter en

Secretaris de taken waar.

Een smoelenboek zou ook handig zijn.

Nieuwe missie moet meer uitgedragen worden. Sommigen geven aan dat ze communicatie gemist

hebben.

Rondetafel gesprekken zijn ook vaker genoemd. Kortere events.



Verspreiding van berichten via LinkedIn. Paola wil daarbij ook wel meedenken.

10. Sluiting

De Secretaris draagt de leiding weer over aan de Voorzitter en deze sluit de vergadering om 20.11u

voor 12 personen, waarna de borrel begint.


