Verslag ALV Scipio Gebruikersvereniging d.d. 12 november 2019
1. Opening en welkom door de voorzitter.
Welkom en mooi dat er weer veel leden aanwezig zijn.
2. Vaststelling presentie en ingekomen stukken door secretaris.
 Presentielijst wordt vastgesteld en geeft aan dat er 27 leden aanwezig
zijn.
 Ingekomen stukken :
 – Brief PKN als reactie op GG-brief mbt retour koppeling Scipio → LRP.
 – Afmelding voor ALV van PG-Ede mevr Heije
3. Vaststelling agenda door de vergadering.
Agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Verslag ALV d.d. 9 april 2019 .
mbt 5.5 : dit gaat over de abonnementenstructuur.
Verslag van 9 april j.l. wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen voorzitter.
◦ Wensenlijsten vanuit GG wort meer gebundeld middels een actie vanuit
Hagru. Vervolgens wordt er i.o.m. Hagru de juiste prio s vastgesteld. Via GG
worden de leden geïnformeerd.
◦ Brief PKN-LRP : Johan licht e.e.a. toe en geeft aan wat er met PKN is
besproken. Voor enkelvoudige velden wordt er zeer waarschijnlijk een
retour-koppeling vanuit Scipio naar LRP gerealiseerd.
◦ Workshops in de regio :
Start 2020 en uitvoering is in nauwe samenwerking met Hagru. Planning voor
de regionale workshops :
1e kw Regio Noord , Beilen
2e kw Regio Oost/Midden i.c.m. ALV in Putten
3e kw Regio West , ??
4e kw Regio Zuid , ??
Vraag vanuit de vergadering is om de locaties te kiezen in de buurt van een OV
punt (station).
◦
◦

◦

Demo versie Scipio On Line komt volgend jaar beschikbaar.
Nieuwe website GG vereniging is nu operationeel. Graag reacties naar
bestuur. Er is ook vraag of er Handleidingen m.b.t. Scipio op onze site
kunnen. Antw. : daar is de site van Hagru meer geschikt voor.! Reactie
vanuit d zaal is dat die er niet op staan bij Hagru. Voorzitter zal hun hierover
benaderen.
Actie Johan
Scipio-App : als GG bestuur werken we aan de juiste benaming van de
leden/contactpersonen. Dit moet begin 2020 helder zijn.
Actie Johan/Hero

6. Rapportage financiën door de penningmeester.
Begroting 2020
Aat licht de begroting toe en geeft aan dat er gelegenheid voor
vragen/opmerkingen is.
Post “workshops centraal” is wat hoog ,wat komt door het grote aantal
deelnemers met name bij de lunch. Het is een begroting met een tekort ,
maar dat tekort wordt aangevuld vanuit de royale reserve die er is.

De begroting worden goedgekeurd evenals de contributie voor het nieuwe jaar.
Die blijft 30,- euro per lid.
7. Verkiezing bestuursleden.
Algem. bestuurslid Ben Middag is aftredend en niet herkiesbaar. Eventuele
kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden bij het
bestuur.
Er hebben zich helaas geen kandidaten gemeld. Er zal z.s.m. een oproep voor
kandidaten worden gedaan.
Tevens wordt het rooster van aftreden van de bestuursleden gepresenteerd.
8. Rondvraag en wwvt.
◦ Vraag vanuit de vz aan de ALV “hoe de workshops zijn bevallen. Reacties
zijn positief. Oproep aan de ALV om zoveel mogelijk input voor de
workshops te blijven leveren.
◦ De volgende ALV wordt vastgesteld op 21 april 2020. De penningmeester zal
dan de jaarcijfers over 2019 presenteren.
◦ Vraag uit de zaal: Kan Menno bij zijn afwezigheid niet iemand sturen. De
afhankelijkheid van hem met bepaalde presentaties is blijkbaar heel groot
en dat is vervelend voor leden die mede speciaal ook voor dat vastgestelde
agenda onderdeel zijn gekomen.
◦ Kan de beoogde presentatie van Menno worden rondgestuurd.
Actie Johan.
◦ Voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

