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Betreft
: Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
Aanwezig : Bestuur: Henk Visser, Ruud Smit, Edwin Bond, Dianne de Lange, Klaas Veerman, Jacob
Tol, Esther Bond en 51 leden van de Jozefvereniging (totaal 58)
Afwezig
:
Datum
: 10 maart 2016
1. Opening, notulen en jaarverslag door vice-voorzitter Dianne de Lange
Als wij als bestuur terugdenken aan de gebeurtenissen in 2015 dan denken wij vooral aan het afscheid
van onze voorzitter Jan Plat. Het is toch altijd jammer dat iemand na 9,5 jaar bestuurslid waarvan 6 jaar
voorzitter afscheid neemt. We hebben alles gedaan om hem langer te laten blijven, maar helaas liet de
combinatie met zijn goede baan het niet meer toe om vol overgave de rol van voorzitter te kunnen
vervullen. Jan, vanaf deze plek heel veel dank voor al je werk, inzet en gezelligheid, we waren een mooi
team. Maar niet getreurd, we gaan vol goede moed verder!
2015 was voor ons als bestuur ook het jaar van de geluidsinstallatie. Al jaren proberen wij de
geluidsoverlast naar onze lieve buren tot een minimum te beperken, maar we kregen het maar niet
onder controle. In 2015 hebben we de knoop doorgehakt en hebben we een flinke investering gedaan in
een hele nieuwe installatie. Ik heb nooit geweten dat het zo complex is om het perfecte geluid in een zaal
te krijgen, na maanden van testen, zaken wijzigen, weer testen, overleg met buren, geluid meten enz.
hebben we nu sinds begin dit jaar het perfecte geluid te pakken. Tijdens de Top 2000 hebben we alles
kunnen testen en eindelijk; het is goed!!
Daarbij heeft de manager ons ook weten te overtuigen dat bij een nieuwe geluidsinstallatie ook een
nieuwe lichtinstallatie hoort, dus ook deze is aangeschaft. Wat er voor zorgt dat vele artiesten nu gebruik
kunnen maken van onze installaties en dat wij daar ook voor worden vergoed. Zo verdienen wij
langzaamaan de installatie weer terug. Dat is een leuke bijkomstigheid, maar niet het allerbelangrijkste.
Het is uiteraard ons visitekaartje, een goed geluid zorgt voor mooie muziekavonden en artiesten die
graag bij ons optreden.
In 2015 hebben we weer de vertrouwde verenigingsactiviteiten gehad, waarbij de maandelijkse
jokeravonden goed bezocht blijven. De alleenstaande club heeft weer mooie avonden georganiseerd en
ook de klaverjasclub op maandag doet het goed. Er is door de nieuwe leiding ook een goede impuls
gegeven aan de biljarttoernooien. Er wordt iedere dag goed gebruik gemaakt van beide biljarts en er zijn
meerdere toernooien door het jaar heen. Wij willen alle vrijwilligers die dit voor onze vereniging mogelijk
maken dan ook heel hartelijk danken. Zonder jullie, geen Jozef.
De commerciële activiteiten doen het ook goed. De bingoavonden worden heel erg druk bezocht en ook
de jaarlijkse Sinterkerstdagtocht is en blijft een succesnummer. Voor de 20ste keer zal Johan dit jaar met
maar liefst 250 vrouwen op pad gaan om te shoppen, koffie te leuten en te feesten en geloof mij, dat is
voor hem toch echt het hoogtepunt van het jaar!
Ook waren er in 2015 de jaarlijkse muzikale hoogtepunten. De Top 2000, Abba’z, de 3JS, Tribute to the
Cats Band en de Winterkermis. Stuk voor stuk uitverkochte en prachtige avonden. Nieuw in 2015 was het
Koningsbal, dit was door een externe partij georganiseerd en is ook heel erg goed bezocht.
En dan is er nog de kermis, voor ons als Jozef ook een van de hoogtepunten van het jaar, met al jaren een
vast programma. Vrijdag de bedrijven, zaterdagochtend de mannenochtend, zaterdag- en zondagavond
een avondprogramma voor iedereen en maandagochtend de afsluiter.
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Waar we echter al jaren mee worstelen zijn de zaterdag- en zondagavond. Waar de andere dagen per
loting moeten worden verkocht, zijn we op deze avonden al blij met 150 gasten. Daar moesten we dus
iets aan doen. Op de zaterdag hebben we J-nius uitgeprobeerd en met heel veel succes,. Het werd erg
gewaardeerd door de gasten en we hebben deze dan ook gelijk voor de komende kermis vastgelegd.
Zondagavond was een ander verhaal, we hadden moeite met de muzikale invulling en onze gasten waren
niet tevreden. Daarom hebben we dit jaar besloten de zondagavond uit handen te geven aan een
externe partij en met succes. De avond is nu uitverkocht en daar zijn we ontzettend blij mee. We
realiseren ons ook dat we met deze keuze leden teleurstellen. Maar het is voor ons heel moeilijk om een
zwaar verliesgevende avond met soms tussen de 80 of 100 bezoekers overeind te houden.
Want naast alle hoogtepunten hebben we ook wat minder succesvolle avonden gehad dit jaar. We
hebben helaas meerdere muzikale activiteiten moeten uitstellen of annuleren wegens te weinig
belangstelling. En dat is toch altijd teleurstellend voor de artiest en ons team.
Het mag dan wel geen crisis meer zijn, want economisch gezien kunnen we van het afgelopen jaar toch
echt wel zeggen dat deze achter ons ligt. Toch zullen we moeten blijven knokken voor een gezonde
vereniging. De besteding per bezoeker zien we achteruit gaan, wat betekent dat we meer activiteiten
moeten organiseren om tot dezelfde omzet te komen. En vergeleken met de crisisjaren zien we onze
omzet best wat teruglopen. Klaas zal hier in het financiële gedeelte veel uitgebreider op terugkomen.
Voor ons als bestuur betekent dit, scherp blijven op de uitgaven en voor ons team van personeel en
management betekent dit keihard blijven werken aan het mooie product dat de Jozef heet.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons dat ook het komende jaar weer gaat lukken en ik bedank het
personeel, management, vrijwilligers en mijn medebestuursleden voor de grote inzet van het afgelopen
jaar. Dank jullie wel.
Voordat ik over ga naar het volgende agendapunt ik even stilstaan bij de leden die ons dit jaar zijn
ontvallen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen inzake de ledenvergadering 2015, waarna deze
worden vastgesteld.

2. Bestuursverkiezing
Vice-Voorzitter Dianne de Lange neemt het woord en laat de bestuursleden en hun portefeuilles de
revue passeren. Dianne geeft aan dat Jan Plat definitief als bestuurslid aftreed.
Periodiek aftredend zijn Ruud Smit en Edwin Bond. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en er hebben
zich geen (tegen-)kandidaten gemeld bij de secretaris, waardoor allen automatisch worden herkozen
door de ledenvergadering.
Jacob Tol wordt officieel benoemd als nieuw bestuurslid. Er zijn geen bezwaren hiertegen vanuit de
aanwezige leden. Jacob Tol maakt van de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen. Jacob is getrouwd
en heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Jacob is werkzaam als projectmanager bij het UWV.
Jacob is daarnaast ook penningmeester van Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam
(VVGV). Jacob ziet zijn rol als bestuurslid bij de Jozef vereniging helemaal zitten en wij zijn heel blij om
hem in ons bestuur te verwelkomen.
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3. Verslag van de penningmeester
Penningmeester Klaas Veerman presenteert het financiële verslag (o.a. balans, winst- en verliesrekening,
bestedingen) over 2015. De conclusies zijn:
•
•
•
•
•
•
•

omzet is gedaald met 18%. Vooral in de laatste maanden viel deze omzet tegen.
bruto marge is gestegen naar 71,2% (2014 71,1%)
bedrijfskosten zijn onder controle (zijn lager geworden, hetgeen past bij de lagere omzet)
het resultaat vóór afschrijvingen is 34% lager dan in 2014
positieve operationele kasstroom van € 69.000 (is aan de krappe kant)
uitstaande leningen zijn gedaald tot minder dan € 85.000
we zijn financieel een gezonde vereniging

Beleidsplan:
Klaas bespreekt ook het financiële beleidsplan. Het onderhoudsplan is nog niet compleet. De
winstdoelstelling van tussen de -3% en 7% is ook niet gehaald. We zaten in 2015 op -7,7%. - De overige
punten gaan naar tevredenheid.
De financiële doelstelling voor 2015 was een omzet Horeca van € 770.000 (niet gehaald), een minimaal
brutomarge van 70,6% (gehaald, 71,2%), beheersing van de bedrijfskosten (gehaald) en het opstellen van
een lange termijn investeringsplan (niet gehaald).
De financiële doelstelling voor 2016 is een omzet Horeca van € 770.000, een brutomarge van minimaal
70,6%, het blijven beheersen van de bedrijfskosten en het opstellen van een lange termijn
investeringsplan.
Samenvatting van de kascommissie: alle jaarstukken en achterliggende documentatie zijn ter beschikking
gesteld. De cijfers zijn toegelicht en besproken. De commissie heeft naar tevredenheid antwoorden
gekregen op haar vragen en heeft een uitgebreid jaarverslag opgesteld voor het bestuur. Het advies van
de kascommissie is om het bestuur de dechargeren voor het financiële beleid 2015, hetgeen door de
vergadering unaniem gebeurt.
De leden van de kascommissie - Jack Veerman, Nico Kras en Martine Bond - stellen zich weer beschikbaar
voor het volgende jaar.
4. Veiling schilderijen Jozef
Het bestuur heeft in overleg met de manager besloten om de schilderijen die vóór de verbouwing in de
Jozef hingen, en nu al jaren niet meer worden gebruikt, ter veiling aan te bieden aan haar leden.
De regels omtrent de veiling zijn als onderstaand:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johan Bond treedt op als veilingmeester
Kees de Boer geeft per biedingsronde een korte toelichting op de te veilen schilderijen
Opbrengst schilderijen komt ten goede aan de vereniging
Alleen (bestuurs)leden mogen meedoen aan de biedingen
Startprijs is per schilderij verschillend
Bieders krijgen kaartje
Indien iemand wil bieden, kaartje omhoog houden
Indien hoogste bod is bereikt, einde biedingen
Bij onduidelijkheid over hoogste bieder beslist het bestuur
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De veiling heeft een mooi bedrag opgebracht van € .
5. Tombola
Er wordt een aantal prijzen verloot onder de aanwezige leden door Dianne.
6. Rondvraag

7. Sluiting
De Vice-voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00
uur.
Vice-voorzitter: D. J.M. de Lange

Secretaris: E.J.M. Bond

