
Jaarvergadering Optimistenbond 24 januari 2021 
Dit is de uitgestelde jaarvergadering van 2020. Het financieel jaarverslag in 
deze notulen betreft de jaren 2019 en 2020. De vergadering is online gedaan. 

Aanwezig: Fred Emmerig (Friesland), Ruud van Middelaar (Soest), Hans 
Anneveld (Laren), Anke van Middelaar (Leusden), Jeroen Brons (Quatar)  
Voorzitter van de vergadering: Fred 

Notulist: Ruud 

Agenda 

• Mededelingen 
• Activiteiten 2019 en 2020 
• Financieel jaarverslag 
• Voortbestaan Optimistenbond 
• Kosten verlagen  
• Nieuw bestuur 
• Kascommissie 
• Contributie 

Opening van de vergadering 

14:00 De voorzitter opent de vergadering 

We beginnen met een rondje waarin iedereen zich voorstelt en kort vertelt 
hoe het met haar of hem gaat. 

Mededelingen 

• geen 

Activiteiten 2019 & 2020 

Er is een nieuwe website gerealiseerd in 2019. De reden was ten eerste om 
de kosten te verlagen en meer mogelijkheid te hebben om de inhoud 
zelfstandig te kunnen aanpassen. Op de nieuwe website is ruimte voor onze 
leden om zich middels een foto en een profielschets profileren. Indien 
gewenst ook een link plaatsen naar hun eigen site of inspiratiegebied. 

 
  



Financieel jaarverslag 2019 & 2020, baten en lasten 

Banksaldo 1 januari 2019 € 2196,73 
Spaarsaldo  330,40 2527,13 

Baten 

Ledengeld (nieuwe leden)  330,00 
Donaties  0,00 
Totaal Baten   330,00 

Lasten (+/- 500 per jaar vaste kosten) 

Bankkosten € 350,42 
Verzekering  85,80 
Website (+vernieuwing)  993,42 
Vergaderingen  284,13 
Workshops  211,75 

Totaal Lasten (2019+2020)   1925,52 
Afronding   0,16 
Banksaldo 31 december 2020 € 401,21 
Spaarsaldo per 31 december 2020 530,56 931,77 

Decharge financiële administratie 

De vergadering geeft de penningmeester decharge voor de gevoerde 
administratie. 
CONSENT 

Nieuw bestuur 

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door: 
Voorzitter: Fred Emmerig 
Secretaris: Ruud van Middelaar 

Penningmeester: Ruud van Middelaar 
Bestuurslid: Hans Anneveld 
CONSENT 

Kascommissie 

De kascommissie voor 2021 wordt gevormd door Anke van Middelaar en Hans 
Anneveld. CONSENT 



Voortbestaan van de Optimistenbond van Nederland 

Wat willen we met de Optimistenbond van Nederland? Gaan we zo door, 
kunnen we aansluiten bij België, kunnen we helemaal stoppen? Iedereen 
geeft zijn gezichtspunt op deze vragen.  

Na het delen van de gezichtspunten is er nieuwe inspiratie om door te gaan 
met de optimistenbond en zijn er ook hernieuwde inzichten ten aan zien van 
het waarom, hoe en wat van de optimistenbond en tegelijkertijd de tijd af te 
wachten voor mogelijke initiatieven die de Optimistenbond nieuw leven 
kunnen inblazen. 

Contributie 2020  en 2021 

In 2020 hebben we voor het tweede jaar geen lidgeld geïncasseerd, omdat er 
voldoende banksaldo was voor de te verwachten kosten.  

Ruud stelt voor om voor het jaar 2021 ook geen lidgeld te incasseren. Er zijn 
geen activiteiten gepland. Ruud stelt ook voor om alle kosten, zoals bank- en 
verzekeringskosten te minimaliseren. Leden mogen natuurlijk wel doneren en 
volgend jaar kijken we opnieuw naar de situatie.   
CONSENT 

Rondvraag 

Ruud verzoekt iedereen om te kijken naar de website en voor jezelf te 
bedenken of je met foto, profiel en een link als optimist wilt worden 
toegevoegd. 

Fred vraagt hoeveel leden hebben we? Op dit moment 32 leden, waarvan 12 
‘optimist tot in de kist’ 

Jeroen stelt voor om de vergadering af te sluiten met een oefening. De 
oefening is om een minuut na te denken en dan met elkaar te delen welke 
kwaliteit van belang kan zijn voor de speciale tijd van verandering waarin we 
nu zitten. Achtereenvolgend delen de deelnemers hun persoonlijke ideeën en 
inspiraties, de kwaliteiten die daarbij naar voren kwamen, zijn: 
nieuwsgierigheid, inventiviteit, betrokkenheid, loslaten (wat niet meer is en 
niet meer kan), openheid (je laten verrassen), acceptatie, doorzetten, je 
eigen weg volgen en humor. 

Sluiting van de vergadering    

15:15 De voorzitter sluit de vergadering. 


