
 

Verslag 
 

Bestuursvergadering ORF 
 

18-12-2018 - aanvang 17:00 uur 
Rotterdam, Westerlaan 

Kamer 4.12 

 

 
 

Aanwezig: 

F. Hens (FH) 

T. van der Mark (TvdM) 
A. Westdorp (AW) 

R. Wiezer (RW) 

C de Graaf (CdG) 
 

Afwezig met opgave: 

V.de Koning (VdK) 
P.Vetter (PV) 

 

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 en spreekt zijn zorgen uit over de lange lijst van (niet 
voldoende dan wel) niet opgepakte acties. Het bestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen en zelf 

actief worden in het oppakken van de acties. Er blijft te veel te lang liggen. Er is geen excuus, iedereen 

heeft het druk, we hebben als bestuur een aantal taken uit te voeren binnen de termijn die we met 
elkaar afspreken. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

 

 

4. Update Beleggingen 
Vermeld wordt dat zolang er geen autorisatie bij de bank (ABN-AMRO) verkregen wordt voor PV en CdG 

er geen (vervolg) stappen gemaakt kunnen worden bij de overgang naar een andere bank voor de 
beleggingen. 

 

De noodzakelijke nieuwe KVK inschrijving is inmiddels afgerond.  
 

PV/CdG 

5. Rooster van aftreden 

Aangezien Aad Westdorp te kennen heeft gegeven om per 1 juli 2019 af te treden, is gezocht naar een 

nieuw bestuurslid. Joop Hartman is bereid gevonden en voorgedragen om als nieuw bestuurslid ORF toe 
te treden. 

Andre Westdijk is voorgedragen als toezichthouder vanwege het aftreden van Maarten van 
Akkerveeken. 

 

Beide heren worden uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering teneinde kennis te kunnen 
maken en beide heren formeel te benoemen voor RvT resp. het bestuur. 

 

RW 

6. Overdracht systeem beheer 

Gesproken is over de formele overdracht van taken van Hans Blenk naar VdK. Daarnaast besproken de 
noodzaak om met Pure Pixels door het systeem te gaan ten einde meer bekendheid te verkrijgen. FH 

gaf aan dat hij graag als back up betrokken wenst te zijn bij het beheer. 
Onderlinge afspraken zullen gemaakt worden tussen VdK en FH. 

 

VdK/FH 



 
7. Inventarisatie Stg ORF website 
In het kort het wensenoverzicht dat inmiddels beschikbaar is besproken. Deze zullen verder besproken 

dienen te worden met Pure Pixels. Deze inventarisatie zal mede gebruikt gaan worden om te 
onderzoeken naar de wenselijkheid (“must” of “nice to have” ) en de kosten. 

 

Wensenlijst wordt separaat verspreid en kan ten alle tijden aangevuld worden.  

VdK/PV 

8. Privé verzekeringen 

In het kader van privé verzekeringen is nogmaals de “problematiek” van registratie door de deelnemers 

besproken. 
Zodra er meer duidelijkheid is over de link achter het beschermde deel van “ Mijn ORF  “ zal weer 

contact gelegd gaan worden met de mogelijke leverancier voor de privé verzekeringen. 
 

 

 

RW 

 

 
9. Uitstaande actiepunten 

Voorgesteld wordt om met een aparte lijst te komen met alle actie punten, wie neemt actie en 
einddatum. 

 

 

RW 

10. Bijzondere declaraties/vergoedingen 
Besproken is het ingediende verzoek voor bijzondere kosten welke niet in het vergoedingen overzicht 

voorzien zijn. 

  

 

11.Rondvraag 
Gemeld werd dat voor ongeveer 28 deelnemers de (jaarlijkse) bijdrage door middel van automatische 

incasso geblokt werd. Deze deelnemers zullen benaderd worden om alsnog te betalen dan wel 

geroyeerd worden. 
Deelnemers die voor het 2e jaar op rij de automatische incasso terugroepen zullen worden 

uitgeschreven. Tevens zal actie ondernomen worden om de ledenlijst op te schonen. 
 

Op de vraag of het vergoedingenoverzicht aangepast dient te worden werd voorgestel een eventuele 

aanpassing op de agenda van de volgende vergadering te zetten. 
  

De volgende vergadering wordt gepland voor februari 2019. Datum zal nader vastgesteld worden. 

 

TvM/AW 

 

 

 

All 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:15 uur. 

 
 

Rotterdam, 
18-12-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


