Notulen Ledenvergadering Follow This
2-4-2016
Voorzitter: Mark van Baal
Secretaris/Penningmeester: Ninke Harten
Ad interim bestuurslid: Maarten Bax
1.
Opening
Het bestuur opent de vergadering.
2.
Vaststelling agendavolgorde
Radboud Williams vraagt wie er in de Kas Controle Commissie (KCC) zit. Het bestuur geeft
aan dat zij een KCC heeft benoemd en hoopt dat er vandaag officieel een KCC wordt
benoemd door de vergadering.
3.
Presentatie financieel jaarverslag 2015 & Verslag Kas Controle Commissie
Het bestuur geeft aan dat er voorheen geen officiële KCC is benoemd omdat dit de eerste
ledenvergadering is. Wel is Rob Hulsman aangesteld om dit jaar de rol van KCC op zich te
nemen. Maarten Bax heeft ook de rol van KCC en heeft met behulp van Michiel Schrijver de
cijfers van de penningmeester, Ninke Harten, omgezet in een financieel jaarverslag.
Rob Hulsman krijgt het woord om toelichting te geven op het financieel jaarverslag van
2015. Hij vindt het belangrijk dat alles goed gedocumenteerd wordt; hoeveel aandelen
staan er op de rekening van de leden zelf en hoeveel op de rekening van Follow This. Het is
namelijk belangrijk dat Follow This in staat is om alle aandelen weer uit te keren. Rob
komt tot de conclusie dat alles klopt. Eind december hadden we 777 aandelen, waarvan er
20 eigendom waren van Follow This zelf. De declaraties zijn niet allemaal gedocumenteerd
in bonnetjes. Komend jaar moeten we strenger zijn op het inleveren van bonnetjes. In de
declaraties zijn geen rare dingen gevonden en lijken verder in orde. Rob wil wel de
declaratie van Mark van Baal apart bespreken. Dit kan namelijk voor sommigen een
gevoelig punt zijn. Mark kan declareren aan de hand van de mate waarin de organisatie
groeit en er sponsors zijn. Mark heeft 12000 euro kunnen declareren. Dit moet duidelijk en
transparant zijn voor alle leden.
Een advies van Rob aan de penningmeester: “houd het goed bij”. We werken met geld van
derden en van elkaar, dus er moet vaker per jaar een controle zijn. Er is in 2015 een
positief saldo van 4000 euro. Dit komt vooral door de opbrengsten van het vijf euro
lidmaatschapgeld. Een moeilijk punt vindt Rob het dividend. Er staat nu niets over
opgeschreven, dit moet komend jaar wel. Er zijn nu voldoende reserves om het dividend uit
te keren. Radboud Williams geeft aan dat we in punt 6 gaan bespreken om het dividend
aan Follow This kunnen schenken.
Sacha Wijmer vraagt of de verzekering een aansprakelijkheidsverzekering is voor
bestuursleden? Het bestuur bevestigt dit en geeft aan dat we nog zoekende zijn naar een
goedkopere verzekering, omdat de huidige duurder wordt in 2016.
Bart Lelij vraagt of de huidige sponsoren koosjer zijn. Mark geeft aan dat het allemaal
bedrijven zijn die zo snel mogelijk een duurzame wereld willen (APPM, BoughBikes, Quby
en TamTam). Zij krijgen er een goed gevoel en een goed verhaal voor terug. Ninke Harten
geeft aan dat we moeten uitkijken dat de sponsoren geen concurrenten zijn van Shell.
Annelies Bax vraagt of er al meer bekend is over de sponsoring voor volgend jaar. De
huidige sponsoren zullen sponsoren tot de aandeelhoudersvergadering van Shell, 24 mei.
Daarna is de verwachting dat ze weer doorgaan met hetzelfde bedrag.
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Roel Niessen vraagt of er al een begroting is voor 2016. Het bestuur geeft aan dat het
streven is dat er in het tweede jaar wel een echt inkomen voor Mark uitkomt; 50.000 euro.
Voor Stichting Doen is er een begroting om papier gezet, dit is een veelvoud van de
resultaten van 2015.
Er wordt gevraagd of er dividend is uitgekeerd. Maarten Bax geeft aan dat er voor 77
aandelen aan dividend zijn uitgekeerd voor 2015. Deze worden automatisch toegevoegd
aan de portefeuille van Follow This.
Sacha geeft aan dat er maar eenmalig vijf euro is betaald, komt er nu na een jaar nog een
keer lidmaatschapsgeld? Het bestuur geeft aan dat we de drempel zo laag mogelijk willen
houden en daarom hebben gekozen om maar eenmalig vijf euro te vragen. Om de Follow
This draaiende houden moeten we ook blijven groeien, zodat er lidmaatschapsgelden
binnen blijven binnen komen. Het bestuur zal overwegen om de leden nogmaals
lidmaatschapsgeld te vragen.
Martijn Lodewijkx vraagt of er in de statuten staat of we een fondsenwervende instelling
wil zijn, omdat je het niet achteraf kan wijzigen. Het bestuur gaat dit verder uitzoeken.
4.
Goedkeuring financieel jaarverslag 2015
Dan gaan we over tot stemming. Er zijn geen stemmen tegen en geen onthoudingen. Dit
betekent dat het financieel jaarverslag is goed gekeurd.
5.
Statutenwijziging
Het bestuur wil graag de spelfouten uit de statuten halen (met dank aan Hans van Baal).
Daarnaast willen we de agendaleden wijzigen. Zij staan in de statuten als aandeelhouder
met zes aandelen. Het is in praktijk gebleken dat agendaleden maar één aandeel hebben.
Er is geen bezwaar, dus het bestuur zal de statutenwijziging doorvoeren.
6.
Dividend
In 2015 hebben we 77 aandelen gekregen ter waarde +/-1540 euro. Het bestuur wil
voorstellen dat iedereen kan aangeven of zij het dividend over 2015 en komende jaren
willen uitgekeerd krijgen. Als leden dit niet aangeven komt dit ten gunste van het
onderhoud de website van Follow This. In de toekomst willen we veranderen dat bij de
aankoop van een aandeel staat dat het dividend ten gunste van Follow This komt. Als
iemand zijn dividend uitgekeerd wil krijgen, moet worden berekend op hoeveel dividend
iemand recht heeft door te kijken naar de duur dat iemand een aandeel heeft. Dit is de
enige keer dat iemand zijn dividend uitgekeerd kan krijgen. We willen dit vragen aan
iedereen, zodat alles eerlijk verloopt.
De vergadering is het eens met het voorstel van het bestuur.
7.
Decharge & installatie secretaris/penningmeester en KCC
Mark bedankt Ninke en Maarten uitgebreid voor hun inzet voor Follow This. Daarna wordt
op een informele manier over gegaan op de decharge en installatie het bestuur en KCC.
Mark van Baal blijft voorzitter
Maarten Bax wordt secretaris/penninmeester
Ninke Harten en Rob Hulsman worden benoemd als KCC.
Radboud Williams geeft aan dat er volgend jaar ook een regulier jaarverslag moet worden
gepresenteerd om alles helemaal officieel te maken.
8.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Er zijn geen WVTTK’s. Roel vraagt of de agenda voortaan digitaal wordt verstuurd en niet
wordt geprint.
9.
Sluiting
Maarten sluit de ledenvergadering.
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