
 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

 

In ‘Basisschool de Windroos’ te Lent is op vrijdag 27 mei 2016 de Algemene Ledenvergadering 

van 2016 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering varieert tussen 17 en 19. 

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:18 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

 

2. Agenda 
 

Enkele leden hebben zich beschikbaar gesteld voor financiële commissie, dit zijn: 

 Raymond Kales, Leon van Ee 

 

De agenda wordt verder vastgesteld zoals aangekondigd. 

 

 

3. Post 
 

Het postadres van Arcana is gewijzigd, vanwege de verhuizing van de secretaris. Het nieuwe adres 

is doorgegeven aan de betrokken partijen en aangepast in de communicatie vanuit Arcana.  

 

Er wordt net als voorgaande jaren nauwelijks fysieke post ontvangen, het merendeel betreft 

ondertekende Medische Fiches voor de minderjarige spelers van De Bron. 

 

 

4. Mededelingen 
 

Niets te vermelden. 

 

 

5. Notulen ALV 28 november 2014 
 

Er zijn geen vragen en opmerkingen. 

De notulen worden goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding 

 

 

6. Notulen ALV 27 februari 2015 
 

Er zijn geen vragen en opmerkingen. 

De notulen worden goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding 

 



 

 

 

 

7. Jaarverslag 2015 van de secretaris 
 

Leden 

In 2015 had Arcana 260 leden.  

 

Dat is zoals verwacht vergelijkbaar met 2014, toen hadden we 265 leden.  

Naar verwachting zal het aantal leden in 2016 ongeveer gelijk blijven, omdat de 

evenementen ongeveer gelijk zijn aan die in 2015. Mogelijk volgt er een lichte stijging 

omdat Belvedere dit jaar start. 

 

Mijn Arcana 

In 2015 hebben 9 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk: 

2x Elerion, 1x De Bron, 1x Wolfhagen en 2x De Herberg en 3x Shortlarp. 

Nieuw hierbij was de Shortlarp, deze zal ook in 2016 weer van Mijn Arcana gebruik maken. 

 

De geplande uitbreiding voor de (wapen)workshop is niet gerealiseerd, bij gebrek aan 

workshops. 

 

Voor 2016 staat een uitbreiding voor het nieuwe evenement Belvedere op de planning.  

Daarnaast wordt Mijn Arcana verhuisd naar een andere server waardoor ook de 

bezoekerspieken rond de inschrijving van Elerion gemakkelijker op te vangen zijn. 

 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor en 1 onthouding. 

 

 

8. Geschillencommissie 
  

Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest. 

De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.  

 

Voor de nieuwe geschillencommissie melden zich aan:  

Anouk Andeweg, Leon van Ee en Eric Vinken.  

Reserveleden zijn: Jeroen Vos, Raoul Rouleux en Bram van der Pas.  

  

De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst. 

 

 



 

 

 

 

9. Jaarverslag 2015 van de penningmeester 
 

De boeken zijn met behulp van Marcel Oerlemans afgesloten op 1 januari 2016. 

De kascommissie had vanwege een verhuizing wat vertraging, vandaar de late ALV. 

 

Er zijn geen openstaande debiteuren, dat is goed nieuws. 

 

Reserves 

Alle evenementen zijn aan het interen op de reserves, dus er wordt meer geld besteed aan de 

vereniging. Alleen de algemene reserve is niet geslonken, omdat de plannen voor de berging nog 

niet uitgevoerd zijn. 

 

Reserves zijn onder andere besteed aan nieuwe lampen, nieuw muntgeld en een flightcase voor alle 

componenten in het spellokaal. 

 

Shortlarp 

De eerste Shortlarp is niet doorgegaan, vandaar dat daar geen afrekening van is geweest. 

 

Inventaris 

Inventaris (matten, lijm, etc.) wordt afgeboekt, omdat de vereniging geen wapenworkshops houdt. 

Als het goed is wordt het komende jaar de rest afgeboekt. De inventaris ligt bij enkele leden thuis, 

die wapens repareren. Moniek heeft hiervan een overzicht. 

 

Er wordt gevraagd of het materiaal nog in goede staat is, dit is voor zover bekend het geval. 

Het is wel raadzaam het zoveel mogelijk te verbruiken, omdat de lijm uitdroogt etc. 

 

Advies van de financiële commissie 

De commissie is erg tevreden, waarvoor complimenten. Wat kleine puntjes behoefden uitleg, dit 

was geen probleem om toe te lichten. Wat posten leken verschoven, dat was inderdaad het geval en 

is direct hersteld. 

 

Het jaarverslag 2015 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 4 

onthoudingen. 

 

 

10. Financiële commissie 
 

De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet. 

 

De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit: 

Leon van Ee en Raymond Kales. Er wordt ze veel succes gewenst. 

 

Het verslag van de financiële commissie wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor en 1 

onthouding. 

 

 



 

 

 

 

11 & 12. Bestuur 
 

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe 

bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd: 

 

Voorzitter: Johan Wouters 

Secretaris: Ruben Schulz 

Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen 

Evenementen coördinator: Jilles Berendsen 

Bestuurslid beheer: Thijmen Jansen 

 

Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd met 14 stemmen voor en 5 onthoudingen. 

 

 

13. Begroting 2016 
 

Alle evenementen draaien in de min dus er wordt meer ingeteerd op de reserve, voor de vereniging 

geldt dit ook vanwege de plannen voor de berging. 

 

Elerion gaat zelfs de min in, vanwege de aanschaf van het nieuwe muntgeld. 

Vanwege een fout van DHL hebben we zelfs meer munten ontvangen dan waarvoor betaald is. 

 

De inschrijfkosten van Elerion zijn gestegen, voor het eerst in lange tijd. 

Dit komt met name door gestegen kosten, vooral van de locaties. Daardoor werd de laatste tijd vaak 

in België gespeeld, waar de locaties doorgaans goedkoper zijn. In de toekomst zullen waarschijnlijk 

ook nieuwe locaties mogelijk worden. 

 

De Bron heeft inmiddels plaatsgevonden, waar blijkt dat er een overschot is. 

Dit komt door een grote investering die te groot bleek, en daarom niet is doorgegaan. 

 

Herberg is ook flink ingeteerd na aandringen van de ALV, dit gaat de goede kant op.  

Er is nog een reserve, maar die is acceptabel. 

 

Café René is een eenmalig nieuw evenement, dit vindt over 2 weken plaats. 

De begroting is nagenoeg nul. 

 

Belvedere vindt voor het eerst plaats, en gaat hopelijk vaker terugkomen. 

Omdat die de eerste keer is, is negatief begroot. Dit zijn investeringen voor de toekomst, het 

bestuur is hiermee akkoord gegaan. Dit moet in komende evenementen terugverdiend worden. 

 

Shortlarp heeft een kleine winst gedraaid, de begroting draait om enkele tientjes, dus dat is een 

prestatie op zich. 

 

De verzekering was eind 2015 niet voldaan, dit kwam door de adreswijziging. Dit is inmiddels 

gecorrigeerd. Omdat de betaling begin 2016 voldaan is zal hij tweemaal in de boeken staan. 

 

De begroting wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen. 



 

 

 

 

 

 
14. Evenementencommissies en bestuurscommissies 
 

De volgende commisies worden in onderstaande samenstelling benoemd. 

 

Elerion 

 Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers 

 Secretaris: Jilles Berendsen 

 Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen 

 

De Bron 

 Eindverantwoordelijke: Jeroen Vos 

 Secretaris: Ruben Schulz 

 Penningmeester: Anouk Andeweg 

 

Herberg 

 Eindverantwoordelijke: Bibi Boom 

 Secretaris: Joris Huijs 

 Penningmeester: Raoul Roulaux 

 

Belvedere 

 Eindverantwoordelijke: Raoul Rouleux 

 Secretaris: Tjeerd Dijkstra 

 Penningmeester: Bianca Eckert 

 

Shortlarp 

 Eindverantwoordelijke: Eric Vinken 

 Secretaris: Ceciel van Aalst 

 Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen 

 

Café René 

 Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans 

 Secretaris: Marcel Oerlemans 

 Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen 

 

PR 

 Secretaris: niet ingevuld 

 Penningmeester: niet ingevuld 

 

De PR commissie was de vorige ALV niet ingevuld, omdat er geen vraag naar was.  

 

Content Koning 

 Jeroen Vos  



 

 

 

 

 

15. Wat verder ter tafel komt 
 

Er is niets ter tafel gekomen. 

 

 

15. Rondvraag 
 

Evenementencommissies 

Jeroen merkt op dat de Bron geweest is, en vraagt zich af of het een probleem is dat de ALV nog 

niet geweest is. Het voelt niet logisch om de commissies vast te stellen als de evenementen al 

geweest zijn. 

 

Er hoeft niet over gestemd te worden, dus wellicht kan dit aan het begin van het jaar aangekondigd 

worden. Het heeft daarom ook geen functie om het op de ALV te behandelen. 

Voor de financiële en geschillencommissies geldt dat niet, die zijn in functie zijn tot ze 

gedechargeerd worden. 

 

Voorstel is om dit actueel op de website te vermelden, wijzigingen moeten bij het bestuur gemeld 

worden. Er wordt gevraagd of het aan de ledenlijst Mijn Arcana gekoppeld kan worden, dan zitten 

de gegevens achter de login. Dit zal op korte termijn uitgevoerd worden. 

 

Spelwereld wiki 

Anne wil graag melden dat er een Wikipedia pagina is voor de spelwereld: 

http://elerion.pbworks.com. Het is bedoeld voor nieuwe mensen, er staat alleen algemeen bekende 

informatie op. Alle leden kunnen hier teksten voor aanleveren, er zit wel een redactie tussen. 

 

Er wordt gevraagd hoe actief dit wordt opgepakt? Dit is enkele jaren geleden ook geprobeerd, maar 

dat is een stille dood gestorven. Er wordt door verschillende leden wel teksten aangeleverd, 

wellicht kan dit nog wat meer gepromoot worden. 

 

Jeroen merkt op dat er vanaf de site doorverwezen kan worden. 

 

Locatie 

Leon vraagt of de ALV de volgende keer niet wat centraler gehouden kan worden, wellicht is dat 

ook beter voor de opkomst. De opkomst is hetzelfde als de afgelopen jaren ('s Hertogenbosch, 

Eindhoven).  

 

Suggesties voor een locatie op een een centralere plek zijn welkom. 

Wellicht de locatie van de shortlarp? 

 

Uitnodiging 

Leon vraagt of er een e-mail is verstuurd met de uitnodiging voor de ALV? Dat is niet het geval, 

alleen naar de commissies. Niet alle leden kijken op de website of Facebook. Het bestuur belooft 

verbetering. 

 

http://elerion.pbworks.com/


 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Bibi merkt op dat de nieuwsbrief gemist wordt. Het was een handig middel. Dit is gestopt bij 

gebrek aan content. Bibi en Raoul willen dit oppakken. Jeroen merkt op dat er dan wel content 

moet zijn. 

 

Jeroen wil nadenken over een koppeling met de website, zodat je twee vliegen in één klap slaat. 

 

Eten bij Elerion 

Raoul vraagt zich (namens meerdere mensen) af wat de plannen zijn voor het eten bij Elerion, er 

zijn veel geluiden dat dit niet op het niveau van vroeger is.  

 

Jilles antwoord namens Elerion: beide opties hebben voor- en nadelen, de laatste Elerion moet nog 

geëvalueerd worden. De organisatie en figuranten worden blij van de nieuwe opzet, dit is veel 

minder werk. Dit heeft echter consequenties voor het menu. 

 

Raoul merkt op dat het niet in de uitgebreidheid zit van het menu, maar in de kwaliteit van het eten. 

Eric merkt op dat het in Friesland goed was, maar in België slecht. Bij een andere vereniging was 

het enkele weken later met dezelfde kok ook goed. Dit zal in de evaluatie meegenomen worden. 

 

Thijmen merkt op dat op- en aanmerkingen altijd aan de kerngroep gemaild kunnen worden! 

 

 

16. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:16 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst. 


