Notulen ledenvergadering Follow This - 30 juni 2018
1. Mark stelt het bestuur voor en opent de vergadering en heet de 11 aanwezige leden
welkom.
In het loop van het jaar heeft Radboud Williams de activiteiten van Maarten Bax
overgenomen.
2. Agenda:
● Presentatie jaaroverzicht
● Presentatie financieel jaarverslag 2017
● Verslag Kas Controle Commissie KCC
● Decharge en installatie bestuur
● Wijziging statuten
● Wat verder ter tafel komt en rondvraag
● Sluiting
3. Presentatie jaaroverzicht 2017
Mark van Baal geeft aan dat er dit jaar een geheel andere resolutie is ingediend in
vergelijking met het jaar 2016. De resolutie is aangepast nadat er was aangegeven
dat Follow This teveel op de stoel van de bestuurder ging zitten. Hierna heeft er veel
overleg plaatsgevonden met pensioenfondsen en de overkoepelende organisatie.
Onder andere door dit overleg heeft Actiam en Church of England voor de
aandeelhoudersvergadering via de media aangegeven vóór de klimaatresolutie te
stemmen. Daarnaast geeft Mark aan dat het tijdens of na de vergadering bleek dat
MN (waaronder PME en PMT) Achmea (1/2), Van Lanschot Kempen en Blue Sky
Group ook vóór hebben gestemd. In totaal hebben 5 van de 10 grote investeerders
vóór gestemd. 2 pensioenfondsen, APG en Robeco, hebben ondanks overleg tegen
gestemd. Tenslotte hebben 3 pensioenfondsen zich van de stemming onthouden. Dit
betreffen Aegon, NN Investment Partners & PGGM. In totaal kreeg Follow This 6,3%
voorstemmen, waar we zeer tevreden over mogen zijn.
Verder geeft Mark de belangrijke ontwikkelingen aan die na en door deze
aandeelhoudersvergadering zijn ontstaan. Allereerst is er in 2017 besloten om
aandelen te kopen in twee andere oliemaatschappijen om eventuele uitbreiding van
onze missie toe te passen in de volgende jaren. Verder is er weer een nieuwe
resolutie ingediend voor de algemene leden vergadering in 2018. Deze resolutie
bevatte, op twee wijzingen na, vrijwel dezelfde inhoud als in 2017. Ten éérste is er
een kleine aanpassing gedaan aan de benoeming van scope 3 en ten tweede is er
gevraagd voor relatieve targets. Nadat deze resolutie af was en de handtekeningen
waren verzameld kwam Shell op 28 november met belangrijk nieuws. Ze kondigen
aan dat ze als eerste olie en gas maatschappij een klimaatambitie gingen zetten op
hun producten (scope 3). Dit was een reactie op de voorgaande resolutie ‘We could
see a kernel of truth and relevance in there’ (Ben van Beurden, Shell CEO). Mark
geeft aan dat dit een geweldige doorbraak was en het succes laat zien van Follow

This. Daarnaast heeft hij toegelicht waarom er toch is besloten om de recent
gemaakte resolutie voor 2018 niet terug te trekken. In het kort: De klimaatambitie
van Shell is nog niet in lijn met Parijs.
Tenslotte sluit Mark af met dank aan het (vrijwilligers)team van Follow This en staat
daarnaast even stil bij de gebeurtenis vlak voor de AVA 2018. Een teamlid heeft een
zwaar ongeluk gehad en heeft daarbij in coma gelegen. Gelukkig is hij herstellende,
maar zit hij nu in een langdurig revalidatietraject. Alhoewel dit plaatsvond in het jaar
2018 vindt hij het belangrijk om te vermelden, aangezien dit een grote impact had en
dit teamlid veel voor Follow This betekend.
4. Presentatie financieel jaarverslag 2017
Radboud Williams ligt het financiële jaarverslag toe.
Leden:
- 1.500 nieuwe leden; 1.200 groene aandeelhouders en ruim 250 nieuwe
aandeelhouders met eigen shell aandelen.
- Het ledenaantal is gestegen tot 3.414.
Baten & lasten:
- Baten: kleine 58.000 euro. Inkomsten uit lidmaatschapsgelden, donaties,
sponsorbijdragen en de donatie van het dividend.
- Lasten: kleine 61.000 euro. De grootste posten in de lasten zijn de
bestuursvergoeding, de dubieuze debiteuren en de organisatiekosten.
- Resultaat: verlies van 3.000 euro. Veroorzaakt door de afboeking dubieuze
debiteuren van vorig jaar groot 7.000 euro en de hogere bestuursvergoeding aan
Mark in vergelijking met de ontvangen sponsorbijdragen.
Balans:
Activa:
- Bestaat uit aandelen in de portefeuille en het saldo van verschillende
bankrekeningen.
- Aandelen Shell voor rekening van de leden: ruim 83.000 euro, zijnde 2.975 stuks.
Daarnaast heeft Follow This 25 aandelen voor eigen rekening.
- De waarde van de aandelen van de 2 Amerikaanse oliemaatschappijen betroffen
einde jaar 5.000 euro.
- Het saldo op diverse rekeningen was een kleine 5.000 euro.
- Dit brengt het totale activa op ruim 94.000 euro.

-

Passiva:
Het eigen vermogen is in 2017 gedaald van een kleine 9.000 euro naar ruim
5.000 euro.
Tegenover de aandelen voor de rekening van de leden aan de activa kant staat
hetzelfde bedrag op de passiva kant zijnde `belang leden in de portefeuille`. Dit
komt omdat de aandelen van de leden geen bezit is van Follow This.
Er is een lening derde 5.000 euro groot aangegaan om de Amerikaanse aandelen
aan te kunnen kopen. Deze lening is begin 2018 afbetaald.

-

Verder zijn er nog twee kleine posten: uit te betalen dividend en crediteuren.
Dit brengt het totale passiva eveneens op ruim 94.000 euro.

5. Verslag Kas Controle Commissie KCC
Verantwoording, bevindingen en advies KCC aan de leden door Rob Hulsman:
- In gevolge de opdracht heeft de KCC de w&v rekening, balans en cashflow
overzicht onderzocht.
- De balans per 31 december 2017, de w&v rekening en cashflow overzicht over
2017 zijn akkoord bevonden.
- De mondelinge toelichting op het financiële jaarwerk is gegeven, waarbij ik met
Radboud door de verschillende posten ben gelopen.
- Vastgesteld kan worden dat het administreren van de aan / verkopen van de
aandelen ingewikkeld is, m.n. het resultaat daarvan vast te stellen.
- Duidelijk is wel dat de balanspost van ca. 83.000 euro voldoende is om aan de
verplichting om ca. 3.000 aandelen van de leden terug te betalen in de toekomst
te voldoen.
- Gezien de omvang van de declaraties, heb ik geen bonnen nagekeken.
- Geadviseerd wordt om in 2018 de verzekeringen na te kijken of die voldoende
zijn.
Daarnaast stel ik voor de ledenlijst te delen met 1 of 2 bestuursleden, deze is nu
alleen in het bezit bij de penningmeester.
6. Decharge & installatie bestuur en KCC
Het bestuur unaniem decharge verleend.
Het nieuwe bestuur voor het jaar 2018 wordt voorgesteld:
Mark van Baal als voorzitter
Radboud Williams als secretaris en penningmeester
Rob Hulsman als KCC
De aanwezige leden stemt unaniem met dit voorstel in.
7. Wijziging statuten
Radboud Williams licht de statuten wijzing toe. Over het algemeen zijn de statuten
aangepast om de leesbaarheid te bevorderen en om onze bredere missie te verwoorden.
De procedure van de statuten wijziging wordt uitgelegd, de wijziging worden toegelicht
en de vragen zijn beantwoord.
Wijzigingen:
- De missie van Follow This wordt breder getrokken door Shell te vervangen door
bedrijven.
- Bij het doel van de vereniging is de volgende tekst toegevoegd: het ondernemen
van al zodanige activiteiten, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn.

-

-

De benaming "bijzondere" leden en "gewone" leden zijn gewijzigd in leden. Bij
leden is de zinsnede toegevoegd dat er ook leden zijn die meedoen met eigen
aandelen.
Agendaleden zijn geschrapt, omdat dit niet meer van toepassing is.
De betekenis eenmalige bijdrage is verduidelijkt.
Jaarlijkse en periodieke bijdrage zijn geschrapt, omdat dit niet meer van
toepassing is.
In artikel 17 zijn een aantal uitzonderingssituaties toegevoegd.
De statutenwijziging is in stemming gebracht en wordt unaniem aangenomen.

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Enkele vragen worden gesteld. Er is gevraagd waarom Follow This bij de Rabobank een
bankrekening heeft en niet overstapt naar een duurzamere bank. Hierop is geantwoord
dat we hier momenteel te weinig capaciteit voor hebben om deze overstap te maken.
9. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en iedereen uitgenodigd om het glas te heffen op het
succes van Follow This van het afgelopen jaar.

