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Aanwezig: 

H. Blenk 

R. Wiezer 
T. van der Mark 

C. de Graaf 

V. de Koning 
 

G.J. Bruinsma 

 
 

 

Afwezig: 
A. Westdorp 

R. Lok 

P.de Vetter 
F. Hens 

 

 

1. Opening van de vergadering 
De voorzitter opent om 17:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en een speciaal 

welkom aan Geert Jan Bruinsma, Cor de Graaf en Vincent de Koning. 

De voorzitter moet helaas vaststellen dat Rene Lok niet aanwezig is bij een van de belangrijkste 
bestuurs- en deelnemersvergadering van het jaar waarbij verslag gedaan dient te worden van de 

financiële cijfers over het jaar 2016.  

 
 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 
 

 

3. Verslag bestuursvergadering 25 april 2017 

De voorzitter loopt kort door het verslag heen.  
Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn, wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld en zal 

deze ook zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden. 

Actie: Hans Blenk 
 

 

4. Samenstelling bestuur 
De voorzitter bedankt Hans Blenk en Rene Lok voor hun jarenlange inzet voor het ORF en heet de 

nieuwe bestuursleden “onofficieel” welkom. Beiden zullen nog in de loop van de komende 

maanden hun opvolgers inwerken en op de achtergrond nog even assistentie verlenen. 
Cor de Graaf zal de taken van Hans Blenk (secretaris) overnemen en de taken van René Lok 

(penningmeester) zullen overgenomen worden door Ton van der Mark. Tijdens de deelnemers 

vergadering zullen Cor de Graaf en Vincent de Koning voorgedragen worden als nieuwe 
bestuursleden. 

Actie: Het verzoek werd gedaan aan Frans Hens om de profielen op onze web-site aan te passen. 

 

Hierna is in het kort gesproken over de activiteiten van de bestuursleden in de komende nieuwe 
samenstelling. In de loop van het jaar zullen de taakverdelingen vastgelegd gaan worden zoals 

reeds eerder besproken. 

Actie: René Wiezer 



 
5. Jaarverslag, kascommissie 

Bij afwezigheid van Rene Lok doet Ton van de Mark in het kort verslag van zowel de kascommissie 

als het jaarverslag. 
 

 

6. Ontwikkelingen ORF website 
Desgevraagd werd gemeld dat de website naar behoren functioneert, echter dat er nog kleine 

aanpassingen nodig zijn om naast een financieel verslag ook een secretarieel verslag te kunnen 

maken. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is om declaraties te kunnen rubriceren zodat eea ook op een 

makkelijk manier te verwerken is. 

Verder kwam ter sprake dat er een oplossing gezocht wordt om de doorloop snelheid van 
declaratie verwerking te versnellen. 

Actie: Ton en Hans zullen dit opnemen met Pure Pixels. 

 

 
7. Update leden registratie 

Op dit moment hebben nog steeds ongeveer 200 deelnemers zich niet geregistreerd ondanks 

herhaaldelijk verzoek. 
Hoe deze groep deelnemers verplicht kunnen worden om zich te registreren (en consequenties) zal 

besproken worden tijdens de Deelnemersvergadering. 

 
 

8. Bankzaken 

De voorzitter besprak in het kort dat er wat technische problemen zijn met de ING bank waardoor 
er niet voldoende saldo op de lopende rekening staat en derhalve er geen uitkeringen gedaan 

kunnen worden. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de voorzitter hier nog geen aandacht 

aan kunnen besteden. 
Actie: Rene Wiezer zal in de eerste week juli samen met de ING bank streven naar een oplossing. 

Actie: Hans Blenk zal via “Nieuws – mijn ORF” een opmerking plaatsen. 

 

 
10. Bijzondere declaraties/vergoedingen 

Geen bijzondere declaratie te bespreken. 

 
 

11. Agenda Deelnemersvergadering 

Er is nog geen datum en agenda voor de volgende bestuursvergadering vastgesteld. 
 

 

12. Rondvraag 
De voorzitter merkte op dat HR Nederland aan werknemers die uit dienst treden niet op de juiste 

manier melding doet van beëindiging bij het ORF. 

De uiteindelijke beëindiging van deelname is op het moment van  “Pensioengerechtigde leeftijd” 

Actie: Patrick de Vetter zal eea met HR opnemen. 
 

Daarnaast werd opgemerkt dat er een instructie is gemaakt om alle post aan de Westerlaan te 

sturen. Dit dient hersteld te worden. Met de taken van het nieuwe bestuur zal dit door de 
betreffende bestuursleden opgepakt worden. 

 

 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:35 uur. 
 

 

 


