Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Opening door Joel
Eerste vraag is voor mensen die zich beschikbaar willen stellen voor de kascontrole commissie. Frans
Deegens stelt zich hiervoor beschikbaar.
De vergadering gaat nu verder inzake de handelingen en de hierop te ondernemen acties omtrent de
oud penningmeester. Er wordt aangegeven door een van de leden dat er een kascontrole is geweest
voor de ALV op 20 juni, en dat het vreemd is dat er nu alsnog vragen worden gesteld over de
boekhouding. Echter er was slechts een controleur vanuit de commissie en dit dienen altijd minimaal
2 personen te zijn. Ook zijn de stukken pas vlak voor de vergadering ter beschikking gesteld, dit is
geen redelijke termijn. Daarnaast gaven de stukken geen duidelijk beeld. Dit bestond uit een enkele
A4 waarop totale inkomsten, totale uitgaven, begin- en eindsaldo zichtbaar waren. Geen
onderbouwing van dergelijke posten. De commissie keurde dit onder protest goed, getoonde
stukken leken te kloppen maar zonder onderbouwing van alle posten is geen goed oordeel te vellen
was het argument. Deze controle kan dus niet als geldig beschouwd worden.
Hierna wordt een vraag gesteld waarom de FDD besloten heeft mappen voor de teams en shirts voor
het bestuur te bestellen. De mappen is een vraag vanuit de leden zelf geweest op de ALV van 20 juni.
Men wou graag wat terugzien voor de contributie en dat is in deze vorm gebeurd. De shirts voor de
bestuursleden is al een besluit van het oud bestuur geweest, dit wordt door de oud-voorzitter
bevestigd. Het geeft duidelijkheid op FDD-evenementen en op andere momenten dat bestuursleden
als bestuurslid actief aanwezig zijn. Dit is ook een stap in een professionelere organisatie.
Op de ALV in Urk op 20 juni zijn er al vragen geweest over een pc die met geld van de FDD is gekocht.
Daar het aanschafbedrag vrij hoog was (1046 euro). Het bestuur heeft hierover uitvoerig gesproken
in hun 1e bestuursvergadering. Hierin werd aangegeven door de oud penningmeester dat deze
aanschaf een privé-eigendom van hem was, evenals een printer die een seizoen eerder al was
aangeschaft. De frictie die hierbij is ontstaan heeft de oud penningmeester doen opstappen.
Hiervoor is in Swifterbant op 15 augustus een extra ALV gehouden. Hierop heeft ook de oudsecretaris aangegeven dat deze aankopen nimmer als privé-eigendom beschouwt mochten worden.
Het waren aankopen voor de FDD. Ook was hij in de veronderstelling dat de aangeschafte pc ruim
boven budget was.
Een van de aanwezige leden had eerder die dag van de oud penningmeester een mail ontvangen
waarin hij enkele punten uitlegde vanuit zijn standpunt.
• Aanschaf auto, had niet moeten gebeuren, maar dit is terugbetaald. Dit klopt al gingen er wel
enkele maanden tijd overheen. Voor de ALV ter afsluiting van het seizoen was dit in orde.
• Over de domeinnamen (websites) geeft hij aan dat de FDD deze terugkrijgt maar dat hij zich
niet laat bespelen. => Wat er met het bespelen wordt bedoeld is bij ons onduidelijk, het
enigste wat wij wilden is terugkrijgen wat tot de FDD behoort.
• Hij vindt niet dat hij voor eventuele fouten nog aansprakelijk is, er is een kascontrole geweest
en de nieuwe penningmeester heeft de boekhouding overgenomen. => Zoals eerder vermeld
is de kascontrole niet geldig. De nieuwe penningmeester heeft de boekhouding wel
aangenomen, maar nooit goedgekeurd.
• Geld gesloten FDD moet nog terug.
• Geld open Flevoland (toernooi privé georganiseerd, geen betrekking tot FDD) moet hij nog
ontvangen (inschrijfgeld was gestort op de rekening van de FDD). => Klopt, dit was echter
vastgehouden op aanraden van de politie i.v.m. met de vordering vanuit de FDD richting hem

Er wordt een stemming gehouden waaruit volgt dat we de oud penningmeester gaan vorderen.
De vordering zal zowel de materiële (pc, printer, domeinnamen) als alle financiële zaken
bevatten. Er wordt echter de optie gegeven om binnen 48 uur na het verzenden van bericht aan
het materiële deel van de vordering te voldoen waarbij het financiële gedeelte vervalt.
Zodra de materialen ontvangen zijn zal het inschrijfgeld van Open Flevoland gestort worden op
de rekening van de organisatie. Hiervoor zal contact gezocht worden met de medeorganisator
van dit evenement.
Er wordt afgesproken dat besluiten die nu genomen worden het huidige bestuur en de besturen
hierna komen niet kan schaden. De verantwoordelijkheid voor de zaken die speelden voordat dit
bestuur zitting heeft genomen ligt dus niet meer bij het huidige bestuur of de besturen hierna.
Op deze ALV zijn de leden tevens op de hoogte gebracht van een verschil in de boekhouding
tussen het beginsaldo van 2018-2019 (5100 euro ongeveer) en het eindsaldo 2017-2018 volgens
de oud-penningmeester (5600 euro ongeveer).

