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1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent om 17:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

3. Verslag bestuursvergadering 23 mei 2016 

De voorzitter loopt kort door het verslag heen. 

Stilgestaan wordt bij de nog te betalen (jaarlijkse) nota van ong. EUR 1,900 van Pure Pixel. 

H. Blenk zal om een specificatie vragen alvorens opdracht tot betalen te geven. 

Aangezien er verder geen op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag van 23 mei 2016 

ongewijzigd vastgesteld. 

4. Update Website 

Op de vraag van de voorzitter of er nog “problemen” zijn met de website kon gemeld worden 

dat alle kleine onvolkomenheden zijn opgelost en dat de website en achterliggende proces 

flows naar behoren loopt. 

De voorzitter geeft een korte uitleg waar wij in de ontwikkeling staan. 

Op dit moment hebben zich ongeveer 140 deelnemers geregistreerd van de ruim 530 

deelnemers. Gesproken is om eind september even bij elkaar te zitten om te praten over een 

tweede herinneringsbrief omtrent registratie door leden. 

Hierin zal gemeld dienen te worden dat per 1 januari 2017 declaraties alleen ingediend 

kunnen worden via de website. Voor gepensioneerden zal er een gescheiden brief verzonden 

worden. De brief zal in hardcopy verzonden gaan worden aan diegene die nog niet 

geregistreerd zijn. Over de inhoud zal nader overleg worden gepleegd 

5. Rooster van aftreden 

Gesproken over de bestuursleden die af (willen) treden tw. Wil van Driel (inmiddels per 1-7-

2016), René Lok (per 1-7-2017) en Hans Blenk (per 1-7-2017 nadat administratuer Website 

overgedragen is en er een vervanger is) en de verving van nieuwe leden. 

Hierbij is in het kort de eventuele rol van Vincent de Koning besproken. H. Blenk zal contact 



opnemen en eea nogmaals bespreken. 

Als laatste vraagt de voorzitter aan alle bestuursleden om actief bij opco’s te gaan werven. 

Het nieuwe Rooster zal door de voorzitter aangepast worden en aan F. Hens gestuurd worden 

voor aanpassing op de website. 

Verder is aan F.Hens gevraagd om in het rooster en op de website de (vopak)email adressen 

welke door leden (penningmeester, declarant, secretaris en voorzitter) gebruikt worden te 

veranderen door “ @stichtingorf.nl “ 

6. Beleggingen 

De voorzitter geef in het kort de huidige stand van zaken weer en kan melden dat R.Wiezer en 

P.de Vetter in het komende half jaar zullen onderzoeken welke beleggingen (ongewijzigde 

strategie – medium risico) in aanmerking kunnen komen, waarbij echter de kosten 

substantieel lager moeten zijn dan de huidige beleggingen. 

7. Jaarverslag 2015 

Geen bijzonderheden te melden, waarna in het kort besproken werd welke informatie tijdens 

de Deelnemers vergadering zal worden gedeeld. 

8. Agenda deelnemersvergadering 

Geïnformeerd of er bijzonderheden zijn en in het kort besproken welke bestuursleden het 

woord zullen nemen tijdens de komende deelnemersvergadering. 

Verder in het kort gesproken over de klachten en opmerkingen van een van de deelnemers 

(Dhr. P. Brevé) en afgesproken dat de voorzitter hierop zal reageren tijdens de vergadering. 

9. Bijzondere declaraties/vergoedingen 

Geen bijzonderheden. 

12. Rondvraag 

Geen bijzonderheden 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:00 uur. 

 


