
Doorlopende actielijst 

De details zijn te vinden in de notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen. De 
notulen van de ALVs staan op de website, de notulen van de bestuursvergaderingen 
zijn bij het bestuur op te vragen.

Volgnr. Actie Wie Status Datum 
deadline/
Datum 
gereed

ALV 8 februari 2021

1 Informeren naar max. 
aantal toegestane 
personen in de Ajour. Dit
doorgeven aan Afdeling 
11.

Lex 1. Ajour doet navraag bij de 
brandweer.

2. Doorgeven aan Afdeling 11: 
60-70 personen maximaal 
op 100 m2.

01/04/21

19/02/21

2 Onderzoek naar 
overstap naar ASNbank 
of Triodosbank.

Bendt 1. ASN is goedkoper dan de 
ING, maar er kan geen 
cash gestort worden 
(zaterdagbijeenkomsten).

2. Triodosbank nog vragen. 

01/03/21

19/04/21

3 Overstap naar ASN of 
Triodos regelen.

Bendt Gaat niet door vanwege te hoge
kosten berekend door de 
Triodosbank. ASN neemt geen 
verenigingen meer aan.

01/04/21

13/05/21

4 Ledenlijst op website is 
niet actueel.

Jan W Actuele ledenlijst is gemaild aan
Peter M en Jan vd S en op de 
website geplaatst.

01/03/21

09/02/21 

5 Doorlopende 
besluitenlijst maken

Jan W 01/03/21

12/02/21

6 Doorlopende actielijst 
maken

Jan W 01/03/21

12/02/21

7 Jaarverslag 2020 op 
website zetten 

Jan W Jaarverslag is gemaild aan 
Peter M en op de website 
geplaatst

01/03/21

10/02/21

8 Jaarrekening Bendt 01/03/21

Bijgewerkt tot 27 februari 2022 1/4



aanpassen: regels met 
nullen weglaten, geen 
afschrijvingen meer 
opnemen.

01/05/21

9 Document functies 
binnen GFC aanpassen 
en aan Peter M sturen.

Jan W 01/03/21

15/02/21

10 Mail naar leden om 
draagvlak voor interne 
online fotowedstrijd te 
inventariseren.

Jan W 01/03/21

10/0221

11 Aanpassen begroting 
2021 met reservering 
GFC75.

Bendt 01/03/21

01/05/21

Bestuursvergadering 13 mei 2021

12 Aangepaste begroting 
2021 voorleggen aan de 
leden ter goedkeuring.

Lex De post reservering GFC75 van
1500 euro is schriftelijk accoord.
Geen vragen van de leden, dus 
geen aparte vergadering.

13/05/21

14/05/21

13 Bestuur vraagt 
jubileumcie advies over 
activiteiten om 
naamsbekendheid te 
vergroten.

Jan W Bijvoorbeeld exposities in de 
Ajour, met bekendmaking in de 
lokale media.

13/05/21

18/05/21

14 Bestuur geeft 
jubileumcie ter 
overweging om expositie
in de Agnietenkapel 
professioneler vorm te 
geven.

Jan W Bijvoorbeeld printen op 
polystyreen of dibond.

13/05/21

18/05/21

15 Opzeggen zoom-
abonnement m.i.v. 1 juli 
2021

Jan W Gedaan 13/05/21

01/06/21

16 Aanpassing HHR v.w.b. 
de TBV’s van de 
jubileumcie

Lex Lex stemt conceptvoorstel af 
met de jubileumcie.

TBV's JC op de website 
geplaatst

13/05/21

20/05/21

31/5/21

17 Met Ajour bespreken dat
we ‘Zoom’ gebruiken t/m
juni, dat juli en augustus 

Jan W 13/05/21

Bijgewerkt tot 27 februari 2022 2/4



onze vakantiemaanden 
zijn en we starten in de 
Ajour miv september.

17/05/21

Bestuursvergadering 1 oktober 2021

18 Procedure bardienst 
kascontrole actualiseren

Lex

Jan vd 
S

Geri heeft de procedure 
inclusief kascontrole 
herschreven

Procedure met geactualiseerd 
barrooster op de website gezet

Jan vd S plastificeert procedure 
daarna voor in de kas.

01/10/21

26/01/22

08/02/22

19 Coronaregels navragen 
bij Ajour, na landelijke 
versoepeling.

Jan W Alle aanwezigen moeten 
controleerbaar zijn op het CTB. 
Er is geen controle op het CTB 
aan de deur; het gaat om 
steeds dezelfde mensen.

01/10/21

06/10/21

20 Aanpassing de statuten 
op basis van de WBTR 
moet voor 2027.

Lex Het plan om de door de 
Fotobond voorgestelde tekst als
herinnering in het HHR op te 
nemen is afgeblazen

01/10/21

01/10/21

21 Ajour vragen of een 
wettelijke 
aansprakelijksheids-
verzekering voor de 
GFC noodzakelijk is.

Jan W Zou besproken worden in het 
bestuur van de stichting Ajour. 
Is niets meer van vernomen, we
laten het verder rusten.

01/10/21

06/10/21

22 LED verlichting bok 
maken.

Lex Alle onderdelen zijn aangekocht
en ontvangen. De verlichting 
moet moet nog in elkaar gezet.

01/10/21

1/11/21

23 Overzicht 
tentoonstellingen 
opnemen op website.

Lex De webmasters krijgen toegang
tot de post en halen hieruit de 
informatie (ALV feb 2022) om 
op de website te zetten

01/10/21

3/2/22

Bestuursvergadering 17 januari 2022 (in voorbereiding op de ALV)

24 Jaarverslag aanpassen 
met commentaar uit de 
bestuursvergadering

Lex 03-03-22
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ALV 3 februari 2022

25 Actie- en besluitenlijsten 
van na 1 oktober 2021  
actualiseren 

Lex 03-03-22

26 Begroting aanpassen 
zodanig dat de 
continuïteitsreserve van 
4000 euro zichtbaar is.

Bendt 03-03-22

27 Beide webmasters Peter
Muis en Sef krijgen 
toegang tot de posten 
komen met een voorstel 
om de website een 
prominentere rol te 
geven in de 
berichtgeving aan de 
leden.

Peter

Sef

03-04-22
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