Notulen ALV Gridforum.nl – 27 juni 2016
Datum, tijd: 27 juni 2016, 16:30h
Plaats: Science Park 904, Amsterdam
Aanwezig: Cees de Laat (voorzitter), Ad Emmen, Jan Hoogma, Michiel Leenaars (lid), Arjen van Rijn
(penningmeester), Serge Vrijaldenhoven, Luc de Zeeuw (secretaris, notulen).

 Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 16:50h.
 Vaststelling agenda
De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast.
 Verslag vorige ALV
Het verslag van de ALV van 30 maart 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Overzicht activiteiten
De voorzitter memoreert de activiteiten van de Vereniging: onderhoud website gridforum.nl, de
maandelijkse Nieuwsbrief, garantie subsidies m.b.t. tot grid-activiteiten, steun aan Open Grid Forum
(OGF), bijdrage aan nieuwjaarsreceptie internetorganisaties (georganiseerd door ISOC). De laatste
twee jaar heeft het bestuur de activiteiten beperkt tot de Nieuwbrief. In juni 2016 is de laatste
(betaalde) Nieuwsbrief verschenen.


Verslag kascommissie

Michiel Leenaars heeft als kascommissie de financiële administratie van het Gridforum.nl
gecontroleerd. Bij de controle zijn géén onregelmatigheden geconstateerd. Het saldo (spaarrekening
en lopende rekening) bedraagt na voldoen van de lopende verplichting (Nieuwsbrief juni 2016) €
92,26. Leenaars adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid. De ALV neemt dit advies over.


Besluit tot opheffing vereniging

De voorzitter legt het besluit tot opheffing van de Vereniging voor. Dit voornemen is bekend gemaakt
bij de convocatie voor deze ALV. De ALV besluit unaniem de Vereniging per 2 augustus 2016 op te
heffen. De leden zullen via een extra Nieuwsbrief én per mail worden geïnformeerd. Indien voor 2
augustus geen bezwaar door enig lid wordt aangetekend, zal het Bestuur de Vereniging Gridforum.nl
per 2 augustus 2016 opheffen. Indien na opheffing nog enig saldo resteert op de rekeningen van de
Vereniging zal dit worden overgemaakt op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.


Rondvraag

Geen van aanwezigen hebben gebruik gemaakt van de rondvraag.


Sluiting vergadering

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 17:20.

