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Betreft
: Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
Aanwezig : Volledig bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Edwin Bond, Esther Bond, Dianne de Lange,
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:
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1. Opening
De voorzitter Jan Plat opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter doet zijn woord.
Dit is de derde keer dat ik hier sta, en alle keren keken we terug op een jaar in economische crisis. Dit is
de langste crisis die ik me kan herinneren. De bezuinigingen die er nog aan zitten te komen geven geen
prettig vooruitzicht voor de economie. Zowel nationaal als lokaal zal het een lastig jaar worden.
Maar uiteindelijk is het ook afgelopen jaar allemaal goed gekomen. Klaas gaat dat financieel allemaal
toelichten. Eigenlijk hebben we vanavond vooral leuke dingen te vermelden, en daar mogen we in deze
tijd best trots op zijn. Vooruitkijken is en blijft lastig. Het lijkt er op dat we iets minder draaien, maar het
jaar is net begonnen en wij zien het positief in.
Wij hebben er dus alle vertrouwen in. Voor 2013 hebben we weer mooie activiteiten op de agenda staan.
o Het eerste Theaterconcert op 12 april met Kelly Veerman & Ben Bedford
o Jan Smit & Trammeland ‐ 3J,S & Blue Velvet ‐ Almost Famous ‐ Oktoberfest met Neef
Martin, Tribute to the Catsband enz. enz. Met dank aan het wereldteam van
management en medewerkers verwachten we bij deze activiteiten weer een grote
opkomst. Om de verwachtingen even bij te stellen: het was goed voor onze landelijke
bekendheid, we hebben zelfs Pauw en Witteman gehaald, maar Theo Maassen komt niet
o Na het succes van de stedentrips wordt dit jaar een 4‐daagse trip naar het Zwarte woud
georganiseerd. Ook dit jaar wordt de leden weer de mogelijkheid geboden om buiten
Volendam cultuur te proeven
o Vanuit de vereniging hebben we de sinterkerst dagtocht op het programma staan.
o We hebben nog steeds één van de grootste klaverjasclubs van Nederland met dank aan
met name Nico Kras om dit keer op keer te organiseren
o Biljarttoernooien. Met dank aan de organisator Huib de Wit worden er elk jaar 2
prachtige toernooien gespeeld in de Jozef
o Al jaren organiseert de activiteitencommissie voor de alleenstaanden een 8 tal avonden.
De animo hiervoor is meer dan goed te noemen en vooral de diversiteit aan activiteiten
spreekt de mensen zeer aan. Het is landelijk nieuws dat ouderen vereenzamen. We zijn
blij dat we dit in Volendam kunnen bieden
o Jokeravonden. Al zo’n 15 jaar organiseren we op de 2e woensdag in de maand Jokeren
voor de dames. Nog steeds is de opkomst om hier aan mee te doen in competitieverband
enorm. Een compliment voor alle vrijwilligers die zich hiervoor en voor de
alleenstaanden inzetten is zeker op zijn plaats.
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Een van de punten die we jaarlijks monitoren in het beleidsplan is het betrekken van de jongeren. Om
een gezonde doorstroming in het ledenbestand te behouden heb je ook jonge aanwas nodig. We hebben
de commerciële activiteiten voor jongeren de afgelopen jaren al zien toenemen. Kermis, Oud en Nieuw,
Koninginnedag en Trammeland zijn zeer populair bij de jongeren. Daarnaast wordt jaarlijks een
themafeest georganiseerd. We zien de verjonging ook terug in ons ledenbestand.
Om de jongeren nog meer te bieden is de Jongerenraad opgericht. Wij kunnen wel denken dat we leuke
dingen kunnen verzinnen voor de jongeren, maar dat kunnen ze zelf veel beter. Via deze foto wil ik ze
aan u voorstellen. Ze komen nu al met veel ideeen. Hier gaan we nog een hoop van horen.
We zien de afgelopen jaren het aantal feesten dat wordt gegeven in de Jozef jaar op jaar teruglopen. Dit
komt enerzijds doordat het een trend is om geen bruiloft meer te geven. Anderzijds zagen we ook in dat
het weer tijd was voor een opfrissing van de Jozef door middel van een verbouwing. Als u goed kijkt ziet
u dat een aantal zaken al zijn opgepakt ter voorbereiding van het grote werk. Volgende week gaat de
beuk er in. Het gaat echt mooi worden. Als u over een paar weken weer komt kijken zult u dat met ons
eens zijn.
We hebben hier gekozen voor een modernisering waarbij toch de ziel van de Jozef blijft behouden.
Mensen komen hier nog steeds graag, en die sfeer willen we daarom vasthouden. Het betreft vooral de
bovenkant van de zaal.
De verlichting wordt volledig vervangen. Aan het plafond worden de lampen vervangen door 60
handgemaakte kroonluchters. Tevens wordt de verlichting uitgebreid met Led. Deze Led verlichting kan
in meerdere kleuren worden geschakeld. Dit, in combinatie met de nieuwe lampen waarin veel glas is
verwerkt, maakt het mogelijk om verschillende sferen te creëren afhankelijk van het thema van de
avond. In Rosso is straks gewoon een druk op de knop. Naast de optredens groeit ook bij feesten de
behoefte aan thema’s. Als Jozef zijn we straks goed in staat om dit te faciliteren.
Tot slot wil ik onze manager Johan Bond, zijn medewerkers en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet,
vrije tijd en enthousiasme. Tevens wil ik ook graag mijn medebestuursleden bedanken voor hun steun,
inzet en de prettige wijze waarop wij het afgelopen jaar hebben samengewerkt. Ook dank aan alle leden
en klanten die ons verenigingsgebouw op een of andere manier hebben bezocht of een festiviteit hebben
gevierd. Alleen met elkaar kunnen wij ons gezamenlijk doel bereiken: het blijvend in stand houden van
onze vereniging en ons verenigingsgebouw.
Bedankt voor jullie aandacht.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2012 en jaarverslag 2012
Notulen algemene ledenvergadering 2012
De secretaris Edwin Bond neemt het woord en meldt dat de notulen van de ALV 2012 vanavond ter
inzage lagen op de voorste tafels en dat ze al bijna een jaar op de site van de Jozef staan. Hij vraagt of er
nog op‐ en aanmerkingen over zijn. Dat is niet het geval, waarna de notulen door de ledenvergadering
worden vastgesteld.
Daarna licht Edwin het jaarverslag 2012 toe.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2012
Algemeen
Zoals in de vergadering van vorig jaar ook al genoemd is het uitgaans‐ en bestedingspatroon van de
mensen de laatste jaren veranderd. Door het grote aanbod van activiteiten en artiesten in Volendam,
maar ook daarbuiten (denk bijvoorbeeld aan de vele festivals), en ongetwijfeld ook door de economische
situatie wordt steeds meer een bewuste keus gemaakt voor kwalitatieve zekerheid en ons‐kent‐ons
optredens.
Daarmee zit het wel goed bij de Jozef. Het is in 2012 weer zeer goed gelukt om topvermaak te bieden
met geweldige artiesten die voor daverende feestavonden hebben gezorgd.
De grootste publiekstrekkers waren wederom de (tussen haakjes) ‘vaste’ artiesten als
De Tribute to the Catsband (3 keer)
De Mon Amour Band
Trammeland een aantal keer
Nick en Simon met Almost Famous (3 dagen)
3 J’s met Blue Velvet (2 dagen)
Get Back Live
Top 2000, komend weekend alweer voor de 3e keer
Absoluut hoogtepunt van 2012 was 3 dagen vijftig tinten rood met Jan Smit en Trammeland.
Deze concertavonden en – middagen doen het altijd goed en zijn vrijwel altijd compleet uitverkocht.
Grote verrassing was Georg Baker. Deze topartiest liet de mensen op de tafels dansen op zijn oude dag.
Er waren ook wat tegenvallers, zoals Peter Jonk & the Dutch Vocals. Daar was weinig animo voor, maar
gelukkig kwamen we wel uit de kosten. De animo voor theater daalt overigens sowieso elk jaar wat
verder.
Het optreden van de B6 Band ging door een overaanbod zelfs helemaal niet door. Erg jammer van deze
prima band, maar we hopen ze dit jaar wel weer te presenteren.
De keuze voor een vastere relatie met feestband Toek lijkt goed uit te pakken. Ze worden goed
gewaardeerd en trekken redelijk veel publiek. De zaterdag‐ en zondagavond van kermis trok meer
bezoekers dan het jaar ervoor en we hopen dit jaar nog wat meer bezoekers te trekken doordat Toek ook
wat meer naamsbekendheid heeft en door wat meer reclame te maken.
De ledenavond – eveneens met Toek ‐ was een supergezellige avond, maar trok slechts 120 leden. Veel
te weinig voor de kwaliteit van het gebodene.
We hebben bijna geen bruiloften meer. Van 40 in 2010, 25 in 2011 naar 20 vorig jaar. In 2013 worden het
er naar schatting niet meer dan 10. Hoewel steeds minder mensen trouwen met alles erop en eraan zijn
ze er nog wel, maar vaak wordt gekozen voor een andere locatie. We hopen met de aanstaande
verbouwing verdere daling een halt toe te roepen. Er zijn overigens al feesten besteld vooruitlopend op
de verbouwing.
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Vorig jaar januari trok het vissersfeest voor jongeren tussen 18‐25 jaar 200 bezoekers. Ze vonden het zo
leuk dat ze dit jaar een clownsfeest hebben georganiseerd. Het was wederom een erg leuk feest!
Wellicht dat Bassie en Adriaan daar anders over denken, maar sommige mensen blijven altijd klagen .
De Sinterkerstdagtocht voor vrouwen – vorig jaar naar Oberhausen – zat wederom volgeboekt met meer
dan 200 deelnemers en ook dit jaar zit al vrijwel volgeboekt.
De alleenstaandenclub wordt enorm gewaardeerd. Er zijn 150 leden van de club en de avonden worden
door gemiddeld 90 mensen bezocht.
De bingo wordt een steeds groter succes en trekt maandelijks meer dan 150 mensen, ook van buiten
onze gemeente.
De City‐trip naar Berlijn was uitstekend en goed georganiseerd. Dat het een succes is kun je wel merken
aan de inschrijvingen voor de trip van 2013 naar het Zwarte Woud. Hiervoor hebben al meer dan 140
mensen zich ingeschreven.
De opkomst bij de dagelijkse ontspanning, het koppelklaverjassen en het dansen is stabiel gebleven.
Investeringen
In 2012 hebben we geen investeringen gedaan, maar dat wordt in 2013 ruimschoots gecompenseerd. Dit
jaar zal de hele Jozef in een modern jasje worden gestoken, zodat we klaar zijn voor de toekomst en ook
kunnen voldoen aan de wensen van de nieuwe generaties.
Het aantal leden is in 2012 stabiel gebleven op 2100. We lopen nog altijd op schema voor onze
groeiplannen.
Helaas zijn in 2012 ook enkele leden van onze vereniging overleden. Voor deze mensen houden wij graag
een moment stilte.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Samenvattend is 2012 een prima jaar geweest voor de Jozef waarin we tegen de stroom in een plus
hebben gemaakt ten opzichte van het jaar ervoor. Ik heb ook gekeken naar gezocht naar de negatieve
kanten, maar die zijn er eigenlijk niet over het afgelopen jaar.
Hiervoor verdienen het bestuur, het management, het personeel en alle vrijwilligers een groot
compliment. Wij als bestuur danken jullie dan ook voor de goede samenwerking. Tevens bedanken wij de
aanwezige leden en ook de andere leden voor het vertrouwen in ons.
3. Bestuursverkiezing
Voorzitter Jan Plat neemt het woord.
Periodiek aftredend zijn de heren Ruud Smit en Edwin Bond. Beide bestuursleden hebben zich
herkiesbaar gesteld.
Er hebben zich geen (tegen‐)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor Ruud en Edwin worden
herkozen door de ledenvergadering.
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Beleidsplan:
De voorzitter neemt ook nog even het beleidsplan door. Bij alle punten ligt het bestuur op koers, alleen
bij het punt ‘meer leden aanwezig bij de ALV’ kan het beter!
4. Verslag van de penningmeester
Penningmeester Klaas Veerman neemt het woord en licht het financieel verslag 2012 door, dat tevens op
de tafels is neergelegd zodat iedereen het kan doornemen en mogelijkheid heeft om hier vragen over te
stellen.
De balans is vooral door afschrijvingen volgens verwachting verder verkleind van €1,32 mln naar €1,22
mln. Het eigen vermogen is nog steeds ca. € 1 mln.
Over 2011 waren omzet en brutomarge de zorgenkindjes. De omzet in 2012 was een stuk hoger dan in
2011, een plus van € 135.946,‐. Heel belangrijk en bepalend is de brutomarge voor het ‘horeca‐deel’.
Deze is met 1,2% gestegen. Deze cijfers worden ondersteund door grafieken.
Het brutoresultaat is gestegen naar €604.323 (2011: €562.036). De som der bedrijfskosten (incl.
afschrijvingen) is iets gestegen van €603.000 naar €611.000 wat prima is gezien de behoorlijk gestegen
omzet.
Het gaat de goede kant op, maar het blijven permanente aandachtspunten, met name de brutomarge
gezond, de omzet op peil en de kosten onder controle houden.
De autokosten worden altijd met interesse gevolgd door de leden, deze zijn zeer stabiel (€6.828), met
slechts een verschil van € 8 in vergelijking met vorig jaar.
De rentelasten zijn fors afgenomen, 2012 €6.262 tegenover €14.777 in 2011 door verdere aflossingen.
De kasstroom operationeel was +€99.846, de investeringskasstroom ‐€7.712 en de
financieringskasstroom ‐€71.215. Per saldo nam het banksaldo toe met €20.919.
De penningmeester is heel erg blij met de kascommissie. Er mag echter best wat roulatie plaatsvinden.
De huidige leden stellen zich echter wel weer opnieuw kandidaat voor volgend jaar. Er is nog een
vacature voor een derde lid.
De penningmeester staat ook stil bij de financiële doelstellingen voor 2013. Dat zijn:
Omzet ‘horeca’ €800.000
Brutomarge ‘horeca’ verbeteren tot boven de 70%.
Het opstellen van een lange termijn investeringsplan
Het financieren van de aanstaande verbouwing.
De aanstaande verbouwing kan niet volledig met eigen middelen worden gefinancierd. Hiervoor is extra
financiering nodig waarover we met onze huisbankier nog in de laatste besprekingen zitten. Het bedrag is
lager dan waar de leden statutair voor moeten instemmen, maar vanwege de transparantie wordt het
wel besproken met de leden.
De vergadering stelt de jaarverslagen over 2012 vast en verleent unaniem decharge aan het bestuur voor
het gevoerde beleid over het kalenderjaar 2012.
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5. Tombola
Er wordt een aantal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Dianne.
6. Rondvraag
Kees de Boer (Pet) en Jack Veerman vragen of de verbouwing ook geheel is begroot. De penningmeester
legt uit dat dit gescheiden moet worden in onderhoud en verbouwing. De kosten die voor de werkelijke
verbouwing beraamd zijn bedragen ongeveer €100.000,‐. Dit zal voor een deel uit eigen middelen
worden gefinancierd en voor een deel met een lening van de bank. Het plan wordt met instemming
ontvangen door de aanwezigen.
De voorzitter laat weten dat er plannen zijn om de schilderijen te verkopen. Er wordt gevraagd of hier
bezwaren tegen zijn. Niemand maakt bezwaar, wel wordt opgemerkt dat een van de schilderijen
particulier eigendom is. Dit is bekend bij de manager Johan Bond.
Nico Kras vraagt of er een oplossing gaat komen voor het rookbeleid. Velen klagen over de stankoverlast
wanneer de jassen in de garderobe zijn opgehangen. Enkele bestuursleden delen deze mening sterk, en
geven aan dat er al bijna uitgewerkte plannen zijn voor het aanbrengen van een ‘rookluifel’. Gezien de
kosten van de komende verbouwing is dit in 2013 waarschijnlijk niet haalbaar.
Nico Kras vraagt tevens wat de nieuw opgerichte jongerenraad nu precies gaat doen. De voorzitter
antwoordt dat zij zowel op cultureel als commercieel vlak activiteiten gaan organiseren.
Kees Bond (Meeuw) vraagt of we bij toekomstige ledenavonden rekening willen proberen te houden met
populaire evenementen als de CL‐wedstrijd van vanavond. Er wordt door het bestuur zoveel aandacht
besteed aan een avond als deze, en dan is het zonder dat er maar zo weinig mensen zijn. Het scheelt
altijd een paar mensen. Het bestuur geeft aan hier voortaan rekening mee te zullen houden voor zover
dat mogelijk is.
Joke Runderkamp vraagt of er voor de jokeravonden wat mooiere tafels geregeld kunnen worden, Er zijn
nu veel tafels met beschadigingen rondom en dat maakt een armetierige indruk. De voorzitter geeft aan
dat we het in overweging nemen, maar dat we goed op de kosten moeten letten gezien de geplande
verbouwing.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 uur.

Voorzitter: J.C.T.M. Plat

Secretaris: E.B.M. Bond

