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Bestuursvergadering ORF 
 

18 juli 2018 - aanvang 17:00 uur 
Rotterdam, Westerlaan 

Kamer 0.01 

 

 
 

Aanwezig: 

R. Wiezer (RW) 

C de Graaf (CdG) 
V.de Koning (VdK) 

T. van der Mark (TvdM) 

 
Afwezig met opgave: 

A. Westdorp (A.W) 

P.de Vetter (PdV) 
F. Hens (FH) 

 

 
 

Notulen Actie 

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 29-05-2018 
De voorzitter loopt kort door het verslag heen.  

Er wordt nogmaals gesproken over de uitstaande acties en hoe om te gaan met 

de te lange tijd dat deze uitstaan.  
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

All 

 

4. Uitstaande actiepunten 

De voorzitter spreekt in het algemeen zijn zorgen uit over de slechte opvolging 

van actiepunten door het bestuur. Het aanwezige bestuur bevestigt dat er 
achterstanden zijn en dat veel actiepunten te lang uitstaan. Voor de rest van het 

jaar zal meer aandacht besteed worden aan de actiepunten ten einde aan het 

eind van het  jaar een kortere lijst te hebben. 
Voor de uitstaande actiepunten wordt gemakshalve verwezen naar het bijgaande 

verslag van 29-05-2018  

  

All 

31/12/2018 

 

5. Update Beleggingen 

Het wachten is op documentatie van ABN-AMRO, waarna in een gesprek met 
C.Blokzijl vervolgstappen (o.a. kiezen van portefeuille samenstelling) 

ondernomen kunnen worden. 

 

PdV 

01/09/2018 

6. Raad van Toezicht 

In het kort zijn de genomen en te nemen stappen besproken voor de benoeming 

van een nieuw lid van de RvT. Er is besloten om met spoed via Divisie een 
vacature te plaatsen. 

 

Op “ Mijn ORF “  zal er een vacature geplaatst worden.  
 

 

RW 

01/10/2018 

 

Administrator 

01/10/2018 



 
7. Overdracht systeem beheer 
Er wordt in het kort gesproken over wie de taak van Hans Blenk als administrator 

opzich kan nemen. Afgesproken is dat Vincent de Koning deze taak op zich zal 

nemen. Hiertoe zal er een afspraak met Hans plaatsvinden ten einde de 
werkzaamheden over te dragen. 

Tevens is gesproken over een tweede administrator (als back-up) vooralsnog is 

hier nog geen besluit overgenomen. 
 

 

 

VdK 

01/08/2018 

8. Inventarisatie Stg.ORF website 
Nogmaals is over de wensenlijst gesproken. Het bestuur zal het template invullen 

teneinde met purepixels te kunnen overleggen voor uitbreiding/update van het 

systeem en de kosten. 
 

 

PdV/VdK 

01/10/2018 

 

 

9. Privacy Statement 

De voorzitter vroeg zich af of de huidige proivay statement op de juiste plaats op 

de website staat. 
het Statement is nog niet onder “Home “ te vinden. 

 

VdK 

01/10/2018 

10. Bijzondere declaraties  

Er zijn deze periode geen bijzondere declaraties ingediend. 

 
 

11. Achterstand/klachten declaratie 

Op de vraag naar achterstanden/klachten kon gemeld worden dat in de afgelopen 
maanden hard gewerkt is aan het inlopen van de achterstand. Momenteel worden 

de declaraties binnen de door het bestuur gestelde tijd verwerkt. 

 

 

12. Agenda deelnemers vergadering 

In het kort door de agenda van de deelnemers vergadering heen gelopen en de 
taken bij ieder agenda punt verdeeld voor het bestuur. 

 

Rondvraag 
De voorzitter verzocht nogmaals het gebruik van de website te optimaliseren. Het 

voorbeeld werd gegeven dat er geen uitnodiging was verstuurd “ to all” voor de 

deelnemersvergadering. Daarnaast wordt nog steeds geen gebruik gemaak vane-
mail adressen @ orf.nl voor bijvoorbeeld secretaris. Voorgesteld werd om dit bij 

overdracht en bij gesprek met PurePixels op te nemen. 

Aad gaf te kennen dat hij aan het eind van zijn termijn tw. 01/07/2019 wenst 
terug te treden als bestuurslid en zal ook voor deze vacature actie ondernomen 

dienen te worden (via de website) 

 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:15 uur. 
 

 

Rotterdam, 

18/07/20182018 

 

 

  

 

 

 

 

 


