VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 6 MEI 2019
Bij Schevers Carrosseriebouw Schalkwijk
CONCEPT
_______________________________________________________________________________

Aanwezig
: Er zijn 22 vertegenwoordigers van 21 bedrijven
Verslaglegging : Heleen van Holten (IKH secretariaat)
_______________________________________________________________________________

1
2.

Opening en mededelingen
Voorzitter Paul van de Plassche opent de vergadering.
Statuten
De statuten zijn flink verouderd. Er is een wijzigingsvoorstel met toelichting op de punten door het
bestuur per mail naar de leden gestuurd.
Op dinsdag 16 april is de eerste Algemene Leden Vergadering geweest waar het quotum voor
stemming niet gehaald is. Derhalve is binnen vier weken een nieuwe ALV uitgeschreven.
Penningmeester Bram Alblas licht de wijzigingen nogmaals toe.
Er is per mail één bezwaar ontvangen van de heer John Venneman van Human Space. Hij licht dit
bezwaar ter vergadering toe.
Het bezwaar gaat over het genoemde quotum FTE’s bij ZZP’ers. Er wordt nu vermeld dat er
minimaal 3 FTE werkzaam moeten zijn bij potentiële leden.
De heer Venneman is van mening dat het criterium moet zijn dat een bedrijf waarde toevoegt aan
de vereniging. Dit heeft niets te maken met hoeveel FTE’s er werken. Beoordeling op kwaliteit en
niet op kwantiteit.
In de praktijk blijkt dat ZZP’ers die slechts komen om werk op te halen snel weer weg zijn omdat
zij geen voedingsbodem vinden.
Clarine Leskens, van Stigter & Leskens Notarissen, geeft aan dat het bestuur naast haar eigen
beslissing ook formeel de mogelijkheid heeft om iemand af te wijzen op basis van het aantal
werknemers.
Alleen op basis van een inschatting van het bestuur zou er discussie kunnen ontstaan en kan de
beslissing arbitrair zijn.
Het maximum percentage branchegebonden bedrijven in het ledenbestand is wel goed (15%).
Bij de stemming zijn er 12 voor, 1 onthouding en 8 tegen.
Het voorstel van het bestuur wordt aangenomen. De penningmeester regelt dat de aanpassingen
door de notaris gedaan worden.

10.

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vergadering wordt gesloten.
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