Verslag Algemene Vergadering LOMOZ d.d. 28 september 2016
Aanwezig: vier leden en de bestuursleden Corien de Kloe, Ingrid Meijer (voorzitter) en Cor van
Weelden (verslag).
Opening
Ingrid opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Per 1 januari 2017 ontstaat een vacature van bestuurslid, waarvoor kandidaten worden gezocht.
De werkzaamheden worden in onderling overleg vastgesteld. Belangstellenden kunnen
vooruitlopend op de verkiezing in december 2016 al meedoen met het bestuur.
Verslag Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Jaaroverzicht 2015
Het overzicht van de in 2015 verrichte activiteiten wordt vastgesteld.
Jaarrekening en balans 2015
Cor licht de jaarrekening toe. De begroting 2015 is opgesteld op een moment dat geen inzicht
bestond in het aantal leden dat na opheffing van de stichting LOOT in 2015 naar LOMOZ zou
overstappen. Dat verklaart de overschrijding van de kosten van Ledenbijeenkomsten. De
overschrijding van de post ‘diversen’ is veroorzaakt door de eenmalige aanschaf attenties voor het
‘vieren’ van de overkomst van leden van voormalige stichting LOOT en door de aanpassing van de
statuten. Die waren niet begroot.
Op 23 september 2016 heeft de kascontrole plaatsgevonden. De Kascommissie schrijft in zijn
verslag: ‘Wij zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de vereniging. Wij adviseren de Algemene Vergadering de
penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2015.’
De Algemene Vergadering gaat daartoe over.
Verkiezing plaatsvervangend lid van de Kascommissie
Ina Oldenziel verlaat LOMOZ en de Kascommissie wegens pensionering. De Kascommissie bestaat
nu uit Gabriela Wallner (Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk) en Conny Koolwijk (Antonius
Zorggroep in Sneek). Er wordt een plaatsvervangend lid gezocht. Ter vergadering stelt Marcella
Beekman (RIVAS Zorggroep in Gorinchem) zich kandidaat. Zij wordt verkozen.
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ingrid dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
sluit de vergadering.

