Verslag 5e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gebiedspromotie De Wolden
(Tourist Info de Wolden) op dinsdag 19 maart 2019, Dijkhuizen 7, Ruinerwold.
Eerste helft vergadering is voor leden. De tweede helft is openbaar.
Aanwezigen: ca 20 leden, Carla Sloots en Marloes van Schooten van de TIDW, bestuursleden TIDW
Annemieke Bergsma, Dick Kamper en Conny van de Berg.
Annemieke, de voorzitter, heet iedereen welkom.
Notulen van de vorige ALV d.d. 11 april 2018 zijn bij de uitnodiging meegezonden en worden
goedgekeurd.
Ida de Groot en Elly van Zanten hebben de kascontrole verricht. Elly heeft voor de laatste keer de
kascontrole gedaan. Ze was zelf niet aanwezig op de ALV. Voor het komende jaar heeft zich nog
niemand aangemeld als nieuw kas controle lid. De kascontrolecommissie meldt tijdens de
vergadering dat bij de controle alle stukken compleet zijn en zijn goedgekeurd. De financiële
administratie over het boekjaar 2018 is daarmee akkoord bevonden. Adviezen wat betreft de
ledenadministratie, er wordt gekeken naar een andere bank i.v.m. de mogelijkheden van
incassobetalingen en gemakkelijker digitaal controle van ledenadministratie. Penningmeester Dick
Kamper bedankt de kascontrolecommissie.
De penningmeester presenteert de financiële resultaten van 2018 en legt uit dat het jaar negatief
wordt afgerond. Dit is gene probleem, het wordt weer rechtgetrokken omdat het vorige boekjaar
positief was. Negatief saldo wordt veroorzaakt door de eigen bijdrage aan de uitvoering van de
Leaderprojecten. Dit is 25% van het totale uitvoeringsbedrag, die 25% wordt gedeeld met de 3
andere participerende partijen. 75% van het totale projectbudget is dus subsidiegeld. Daarnaast zijn
er meer kosten gemaakt door (hogere) personeelslasten, huurkosten, deelname beurzen, bijdrage
persreizen.
Jaarrekening 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld door de vergadering. Voorstel om het
resultaat van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar naast elkaar te presenteren
zodat er meer overzicht is.
De begroting 2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld door de vergadering.
Contributie voor 2019 wordt vastgesteld op € 100,- exclusief BTW per jaar. De actie voor nieuwe
leden aanbrengen (eenmalig 50% korting op lidmaatschap; korting naar keuze te delen met nieuw
lid) blijft geldig. Momenteel zijn er 87 leden. Idee wordt geopperd om meer reclame te maken b.v
door redactioneel stukje in de krant. Directe voordelen voor leden in 2019 zijn: gratis vertaling van
een pagina van de eigen site in Duits of Engels, korting op workshops social media, begeleiding op
netwerkvorming te starten met wandelroutes van B&B naar B&B..
Dick en Annemieke zijn volgend jaar 4 jaar bestuurslid, zij stellen zich herkiesbaar. Janet vd Molen
volgt Conny van de Berg op als secretaris. Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden bij
Annemieke.
De voorzitter sluit de Jaarvergadering. Na de pauze volgt het openbare gedeelte.

