Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 juni 2017, gehouden in
het IRIS-bestuurskantoor, Bouwkamp 2 te Kampen
Aanwezig:
Namens de raad van toezicht: mevrouw J.T. Vroom-Kasper en de heren G. Kreder en
J. Marskamp (voorzitter)
Namens het college van bestuur: de heer F. Kingma en de heer G. Wolters
Leden: mevrouw W. Pieffers
Afwezig met kennisgeving: mevrouw L. van Marle, de heer C. Wursten en de heer G. Wielink
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en leest een aantal verzen uit Spreuken
3. Daarna gaat hij voor in gebed.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Toelichting Jaarverslag 2016
Het verkorte jaarbericht 2016 is via de website van IRIS toegankelijk voor iedereen. Het door
de RvT en accountant goedgekeurde jaarverslag van IRIS VCO wordt, zoals gebruikelijk, in de
eerste week van juli op de IRIS website gepubliceerd.
Naar aanleiding van het jaarverslag zijn er twee vragen:
- De Groenling blijft groeien, is er in het gebouw nog wel ruimte genoeg?
Antwoord: voor 2019 wordt bij de gemeente budget aangevraagd voor de bouw van 2
extra lokalen.
- In de media zijn berichten dat er te weinig budget is voor de bouw van de nieuwe
Emmaschool. Hoe gaat IRIS hiermee om?
Antwoord: de gemeente stelt inderdaad te weinig budget beschikbaar. Dit is een landelijk
probleem. IRIS heeft hierover structureel overleg met de gemeente Kampen en heeft er
vertrouwen in dat er extra budget beschikbaar gesteld wordt.
4. Aftreden en herbenoemen RvT-lid de heer Gerald Kreder
De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer G. Kreder.
5. Passende rechtsvorm voor IRIS
De heren Marskamp en Kingma blikken kort terug op het recente verleden en constateren
dat er, ondanks allerlei acties, weinig ledenbetrokkenheid bij de vereniging IRIS is.
Exemplarisch is de belangstelling voor de ALV, die zeer gering is.
Of de verenigingsvorm nog wel passend is bij IRIS zal onderzocht gaan worden. Hierbij zal
externe ondersteuning worden gevraagd bij Verus. Het aanwezige lid geeft aan dat het haar
een goede keuze lijkt om als rechtsvorm voor een stichting te kiezen. De (mede)zeggenschap
is immers al goed geregeld via de (G)MR.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter eindigt de vergadering met het eerste vers van Psalm 119 uit het Liedboek der
Kerken, waarna hij de vergadering sluit.

