Notulen Algemene ledenvergadering 2018
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Opening
Harry opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht.
Mededelingen
De volgende leden hebben een bericht van verhindering gegeven
Ton Hoogsteder, Martin Timmermans, Jan Veilbrief, Henk Luiks en
Janny Overes.
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Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de ledenvergadering in 2017 is goedgekeurd en ddor
Harry voor akkoord getekend.
Jaaroverzicht
Harry bedankt de bestuursleden voor hun inzet van het afgelopen
jaar.
De lopende zaken zij goed gegaan en de bijeenkomsten werden goed
bezocht. Er waren veel Harderwijkers in Zeewolde. Ook de thema
avonden werden goed bezocht, met name 123 printing, domotica en
whatsapp.
Onze zorg is het teruglopend ledental. In punt 7 van de agenda wordt
daar op teruggekomen.
In Zeewolde is door de Meermin een compleet nieuw netwerk
aangelegd dat uitstekend werkt. We zijn pas één keer zijn we in staat
geweest om dat netwerk onderuit te trekken. We kunnen daar
inloggen ophet gastnetwerk of op een vaste aansluiting van het HKCC
netwerk. Wel is snelheid een probleem met het Wifi netwerk van de
Meermin hetwelk is te vergelijken met de oude situatie van de
Kiekmure. De inzet van de eigen router werkt wel prima.
We doen geen hand- en spandiensten meer, maar een aantal
stilzwijgende afspraken blijven staan zoals het aanpassen bij
wijzigingen (andere ruimte, beamer en bovenal de zaak netjes
houden.

De penningmeester geeft een verslag van de financiële situatie,
waaruit blijkt dat we elk jaar interen op ons vermogen.
Het aantal leden bedraagt ongeveer 46.
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De site www.hkcc.nl en Facebook
Voorlopig wordt de site alleen in stand gehouden maar er komen
geen updates. Bovendien is de huidige site onveilig en moet dicht.
Martin werkt aan een andere HKCC-site. Harry is content met de site
en allen met Facebook.
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Toekomst HKCC
Daar het aantal leden terug loopt en daardoor ook de inkomsten
van de contributie heeft het bestuur besloten om half 2020 de
stichting HKCC te beëindigen. Dan moeten de volgende zaken
worden afgehandeld:
Notaris, Verzekering, huurcontracten, domeinnaam, website,
bankrekeningen en eigen middelen. We houden het eea in de
gaten.
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Voornemens 2018
We gaan naar twee bijeenkomsten per maand en de themaavonden worden beëindigd. Voor wat betreft het laatste heeft dit
twee redenen:
Problemen met de inhoudelijke vulling
Financiële redenen.
We zullen er op afroep wel een thema-avond of ochtend tijdens de
bijeenkomst houden.
Pauze
Hier konden de leden onderling overleggen over punt 7.
Rondvraag
Er waren geen vragen, waarna Harry overging naar punt 11.
Sluiting
Harry sluit de vergadering om 20.25 uur

