Hallo!
Voor je ligt Gazet nummer 50 een heel mooi nummer qua inhoud, lay-out
en druk. Tijdens de ALV (voor het verslag zie achterkant van deze brief) op
20 november hebben de aanwezige leden besloten dat dit de laatste Gazet
is in deze vorm en we vanaf 2017 de Gazet digitaal gaan verspreiden.
Hierdoor wordt veel geld uitgespaard aan druk – en verzendkosten, hierdoor
kunnen we de contributie gelijk houden en besteden aan leukere dingen.
Wat krijg je vanaf 2017 voor je contributie:
- Een digitale Gazet;
- Een gratis Pater Moeskroen concert;
- Korting op selectieve Pater Moeskroen concerten (deze worden
met regelmatige onregelmaat aan de leden aan geboden;
- Kortingsacties en speciale privileges (bijvoorbeeld eerder de
nieuwe CD)
Om jullie van deze digitale informatie te kunnen blijven voorzien, willen we
zeker weten dat we het juiste e-mail adres hebben van jullie.
Heb je onze laatste nieuwsbrief van 31 oktober ontvangen, dan kloppen de
gegevens dus en hoef je niets te doen. Heb je deze niet ontvangen, stuur
dan even een email aan onze secretaris (secretariaat@reizendstamcafe.nl)
met duidelijk je naam en op welk email adres je alles wilt ontvangen.
De aanbiedingen en Gazetten zullen alleen per e-mail worden verstuurd en
uiteraard niet via de website, facebook of andere sociale media.
En nu we jullie aandacht toch hebben, in het geval dat jullie geen incasso
machtiging hebben gegeven, het zou fijn zijn om uiterlijk 15 januari 2017 de
contributie weer te mogen ontvangen, op het bekende rekeningnummer
(NL27INGB0004206618). €15 per lid.
Voor nu alvast fijne feestdagen en tot snel bij een concert of andere Pater
Moeskroen happening.
Namens het bestuur,
Erik

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET REIZEND STAMCAFÉ

Notulen ALV
20 november 2016
AANWEZIG: 25 LEDEN
1 Onze voorzitter Erik de Wild opent om 13.30 uur.
2. Vaststelling stembureau. Door goedkeuring van de leden gebeurt dit
doormiddel van handopsteking.
3. Mededelingen, vaststellen van de agenda
Er zijn geen mededelingen en de agenda word vastgesteld.
4. Binnengekomen stukken
Er zijn volgens de secretaris geen ingezonden stukken.
5. Financieel jaarverslag 2015
Hierover zijn geen vragen van de leden
Peter word bedankt voor de bewezen diensten als bestuurslid van het HRS.
6. Goedkeuring begroting 2016
Linda van der Boon vraagt waarom het budget tussentijds is aangepast.
De voorzitter geeft aan dat dit een beter beeld weergeeft omdat 2016 al
bijna voorbij is. Verder word de begroting goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie over verenigingsjaar 2015
Linda van der Boon en Rik van Kessel hebben de stukken bekeken en goed
bevonden. Ze worden bedankt voor hun deelname aan de kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
De voorzitter roept op tot 2 nieuwe kascommissieleden.
Maarten Wiltschut en Wendy Romkes geven zich hiervoor op en worden
hierdoor gekozen.
9.. Toekomst van het HRS in de huidige vorm
De voorzitter geeft aan dat het HRS soms lijkt op een eenmanszaak.
Daarbij heeft hij soms het idee dat hij de kar alleen moet trekken.
Daarom heeft hij de leden opgeroepen om iets voor het bestuur of hand en
spandiensten te kunnen doen voor het HRS.

Daar is gehoor aan gegeven en heeft de voorzitter weer enthousiast
gemaakt voor het HRS en voelt hierbij het gevoel het niet alleen te doen.
Wat willen we met het HRS in de toekomst?
De voorzitter geeft de leden enkele opties:
A. Stoppen met het HRS
B. Contributie verhogen tot 17,50 en het papieren gazet behouden.
C. Gazet houden maar 2x per jaar uitbrengen en geen contributie verhoging.
D. Leden kunnen gratis een optreden bezoeken en korting krijgen op
concerten of andere Pater Moeskroen gerelateerde zaken. De papieren
gazet verdwijnt en word in PDF vorm verstuurd aan de leden.
Doordat
drukkosten en portokosten verdwijnen kan deze mogelijkheid vergeven
worden. En de contributie zal dan op 15 euro blijven.
De meerderheid en 1 stem niet gingen voor optie D.
Dat wil zeggen dat de papieren gazet verdwijnt en dat de gazet op PDF
aan de leden word toegestuurd.. En dat er een gratis concert te bezoeken is
voor de leden.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Peter Frederix.
Voor de post van penningmeester wordt Henk Engel voorgesteld.
En we willen als 3 koppig bestuur Erik de Wild, Spencer Onink en Henk
Engel doorgaan en er word toestemming gevraagd aan de leden hiervoor.
En dit word goedgevonden.
Na een oproep van de voorzitter aan de leden heeft Rob Jansen zich
opgegeven om het bestuur van het HRS te komen versterken, daarnaast
had een ander lid ook zich kandidaat gesteld, echter deze kon door
afwezigheid niet worden voorgesteld/aangenomen. Het bestuur is blij met
deze aanmeldingen en sterk groeiende kring rond het bestuur.
11. Bij de rondvraag zijn er geen vragen.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 13.50 uur

