Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2016, gehouden in
het IRIS-bestuurskantoor, Bouwkamp 2 te Kampen
Aanwezig:
Namens de raad van toezicht: J. Marskamp (voorzitter), mevrouw J.T. Vroom-Kasper, de heer C.
Wursten en de heer G. Kreder
Namens het college van bestuur: de heer F. Kingma en de heer G. Wolters
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw W. Pieffers, de heer R. Koers en de heer G. Wielink
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en leest een gedeelte uit psalm 121 en
gaat voor in gebed.
Er zijn naar aanleiding van de uitnodiging voor de ALV twee e-mails ontvangen van leden. Het
CvB nodigt hen uit voor een gesprek.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 juni 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Toelichting Jaarverslag 2015
Alle leden hebben een verkort jaarbericht ontvangen. Het enkelvoudig jaarverslag is een
week voorafgaande aan de ALV op de IRIS website gepubliceerd. De RvT heeft in de
vergadering van 19 mei jl. het jaarverslag goedgekeurd en aan het CvB decharge verleend.
4. Strategisch plan 2015-2019
Er zijn geen vragen en opmerkingen.
5. Aftreden en herbenoemen RvT-lid de heer J. Marskamp en mevrouw J.T. Vroom
De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer J. Marskamp en mevrouw J.T.
Vroom-Kasper.
6. Betrokkenheid leden
Wederom is de belangstelling voor de ALV zeer gering. Mogelijk is de redelijk technische
agenda en de druk bezette, en daarmee minder handige, maand juni hier van invloed op.
Of de verenigingsvorm nog wel passend is bij IRIS zal onderzocht gaan worden. Hierbij zal
externe ondersteuning worden gevraagd bij Verus.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting
Friso Kingma eindigt met een verhaal van Gabriel Antonio genaamd ‘Mensen dieren en
dingen’, waarna de voorzitter de vergadering sluit.
Na afloop van de vergadering is er nog een informeel samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje.

