Verslag Algemene Ledenvergadering
In ‘The Trafalgar Pub’ te Eindhoven is op vrijdag 28 november 2014 de
Algemene Ledenvergadering van 2014 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de
vergadering varieert tussen 17 en 21.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:17 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals aangekondigd.
3. Post
Naast de gebruikelijke vragen, inschrijvingen, rekeningen, etc. zijn er geen bijzonderheden te
vermelden.
Marcel meldt dat Locatie Kolummeroord (in Friesland) ons wil inhuren om een weekend te
verzorgen. Helaas valt dit tijdens Elerion 40. Er is namens de vereniging bedankt voor het
compliment.
4. Mededelingen
Casper van Dijk heeft zich voorafgaand aan de ALV aangemeld als lid van de
geschillencommissie, indien geen andere kandidaten zich melden.
5. Notulen ALV 24 februari 2013
Jeroen merkt op dat het telefoonnummer eigenlijk nooit afgeluisterd wordt en toestel permanent in
de berging ligt. Er wordt wel voor betaald, dus daar moet even naar gekeken worden.
Er wordt gevraagd of er gekeken is om van Arcana een stichting te maken. Dat is uitgezocht, maar
daarvoor is tenminste een grote meerderheid van de ALV nodig waarbij ze hun zeggenschap
opgeven. Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurd. Het lidgeld zou dan ook vervallen.
Er zijn geen grote juridische bezwaren, maar er zijn praktisch ook nauwelijks voordelen.
De notulen worden unaniem goedgekeurd.

6. Notulen ALV 24 maart 2013
Het aantal leden is bij benadering, omdat het vrijwel alle deelnemers van Elerion waren.
De notulen worden goedgekeurd, met een onthouding en de overige stemmen voor.
7. Jaarverslag 2013 van de secretaris
Leden
In 2013 had Arcana 325 leden.
Dat is net iets minder dan in 2012, toen hadden we 330 leden.
Naar verwachting zal het aantal leden in 2014 verder afnemen, omdat De Landen van
Lamorak stopt. De minderjarige leden die hieraan deelnemen kunnen vooralsnog niet
terecht bij een ander evenement.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief werd in 2013 maandelijks naar ongeveer 325 - 350 leden verstuurd. Dit
aantal ligt iets hoger als het totaal aantal leden van de vereniging omdat dit zowel de leden
van het huidige als het voorgaande jaar zijn.
Eind 2013 is de (voorlopig) laatste nieuwsbrief verzonden, bij gebrek aan een redactie om
de input hiervoor te verzorgen.
Navraag vanuit het bestuur leert dat de nieuwsbrief nauwelijks wordt gemist. De website
met Facebook-koppeling vangt dit in de praktijk goed op. Wellicht kan er duidelijker
gemaakt worden hoe content aangeleverd kan worden. Wellicht zou dit via de voorkant van
de site of via Mijn Arcana kunnen.
Facebook
Arcana heeft zowel op Facebook een eigen pagina en een besloten groep, waar een flink
aantal leden op aangesloten zijn. Facebook is populair als (laagdrempelig)
communicatiemiddel. Vragen worden snel en uitgebreid beantwoord, soms ook vanuit de
kerngroepen.
Door het persoonlijk karakter van is niet altijd duidelijk of uitspraken op persoonlijke titel
of namens de vereniging of kerngroepen gedaan worden.
Het bestuur wil benadrukken dat de website en de bekende e-mailadressen de enige
“officiële” communicatiemiddelen met de vereniging en de kerngroepen zijn. Antwoorden
die door leden gegeven worden zijn, hoe goed bedoeld ook, niet altijd correct.
Mijn Arcana
In 2013 hebben maar liefst 9 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk:
2x Elerion, 1x De Bron, 1x Wolfhagen, 2x De Landen van Lamorak, 2x De Herberg en 1x
Horror Arcanea.

Het inschrijfproces is aangepast nadat de hiervoor benodigde wijziging in het Huishoudelijk
Reglement is goedgekeurd tijdens de ALV aansluitend aan Elerion 36. Het inschrijfproces
is hierdoor korter en sneller geworden, wat met name voor de (spelers)inschrijving van
Elerion eerlijkere volgorde van inschrijving oplevert.
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: Jimmy Raaijmakers, Leon van Ee en Casper
van Dijk. Reserveleden zijn: Mark Knobbe, Bram Verbeek.
De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst.
9. Jaarverslag 2012 van de penningmeester
Bij de vergadering van febuari 2013 was de conclusie dat de vereniging financieel gezond was en
er geen onverklaarbare dingen zaten in de boekhouding. Het verslag was alleen niet compleet, deze
puntjes zijn nu opgelost.
Het verslag is wat betreft de financiële commissie akkoord.
Het jaarverslag 2012 van de penningmeester goedgekeurd met 18 stemmen voor en 3
onthoudingen.
10. Jaarverslag 2013 van de penningmeester
De financiële commissie vraagt of er vragen zijn, bijvoorbeeld over evenementen die zijn gestopt
en andere evenementen die zijn gestart. Er zijn geen vragen, er wordt een toelichting gegeven op
het financiële verslag.
Er is een betaling gedaan uit de risico reserve, dit ging om een aanrijding met een huurauto. Door
deze betaling is de reserve te laag geworden, deze is aangevuld. De reserve wordt aangevuld met
verenigingsgeld, in dit geval met name uit het restant uit van Puerto Diablo.
We hebben inkomsten uit lidmaatschapsgelden en rente.
We hebben investeringen gedaan in de berging.
Er is afgeboekt op de inventaris. De inventaris zijn de bouwmaterialen voor wapens en dergelijke
(matten, latex, SFX). Na een telling bleek dit te hoog te zijn, deze is daarom aangepast.
In de toekomst is de bedoeling dat er geen inventaris aangehouden wordt, en de evenementen zelf

materialen inkopen en op hun begroting noemen. Hetzelfde geldt voor schmink en SFX.
Een aantal debiteuren en crediteuren stonden al langer over, van een aantal was niet meer te
achterhalen waarom deze open stonden. Bijvoorbeeld lidmaatschapsgelden van 2010, of bedragen
van een euro die teveel of te weinig betaald zijn.
Een aantal zijn als donatie ontvangen (€ 137,25), de overige bleken oninbaar (€ 330,19), deze zijn
afgeboekt.
Er staat nog een bon van 680 euro van Fort Barchon, dat is een bedrag wat verkeerd overgemaakt
is. Dit komt op de volgende ALV aan de orde.
Er stond geen bedrag voor de risico reserve, deze is nu vastgesteld op € 9000,- euro. Dit is
ongeveer 90% van de totale kosten van een Elerion. Dit is geen 100% omdat niet alle kosten op
voorhand gemaakt worden, zoals de inkopen van de keuken.
De berging is niet verzekerd, omdat de inboedel niet te verzekeren is, het gaat met name om manuren die geïnvesteerd zijn. De inboedel kan niet vervangen worden in het geval de berging zou
afbranden.
Er wordt opgemerkt dat geld wat wordt gereserveerd kan niet uitgegeven worden aan een
evenement (terwijl dit door de deelnemers betaald wordt), de reserve moet dus ook niet te hoog
worden. Het is verstandig het bedrag van de reserve met enige regelmaat te ijken.
Winst en verlies:
• Elerion heeft iets minder uitgegeven dan begroot, dit komt voornamelijk door het grotere
aantal deelnemers
• De Bron idem, daarbij komen inkomsten uit verhuur.
• Wolfhagen zat met een verschil van 11 euro keurig op de begroting
• Lamorak heeft ook winst gemaakt, en is met een paar honderd euro positief gestopt
• Herberg heeft wat gefluctueerd, de eerste is duur geweest vanwege de aankoop van drank
die ook in volgende evenementen geschonken wordt
• De Horror Arcanae is goedkoper geweest, met name vanwege de kosten van de locatie
• Wapenworkshop heeft enkele euro’s overgehouden
De penningmeester heeft het zwaar gehad vanwege diverse redenen. Inmiddels zijn hier
maatregelen op genomen, onder andere door het structureren van de processen en de aanschaf van
een professioneel boekhoudpakket. Veel dank voor alle betrokkenen, ook de kascommissie.
De Bron heeft de gigantische reserve in 2014 flink doen slinken, zodat die zich weer op een
normaal niveau bevindt.
Vanuit het bestuur wordt gevraagd wat de mening is over de nieuwe opzet met het vooraf
publiceren van de stukken. Dit wordt gewaardeerd en als efficiënt ervaren.
De financiële commissie geeft aan dat alles er netjes uit ziet en de structuur beter te controleren is.

De evenementen leggen verantwoording af aan de penningmeester, waardoor er al een controle is.
Vanwege het online boekhoudpakket kan de financiële commissie eenvoudig de boeken inzien.
Er is geen kas meer, waardoor er geen contanten zich buiten het zicht van de financiële commissie
bevinden.
De vereniging is nog steeds financieel gezond, er zitten geen rare dingen in de boekhouding.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 3 onthoudingen.
11. Financiële commissie
De financiële commissie wordt nogmaals 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.
12 & 13. Bestuur
Er wordt opgemerkt dat het verstandig is dat een voordracht van een nieuw bestuur enige tijd voor
de ALV aangemeld moet worden. Dit om te voorkomen dat tijdens de ALV een groep binnenkomt
en zich als nieuw bestuur laat installeren. Het bestuur gaat kijken of de statuten hierop aangepast
kan worden.
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 16 stemmen voor en 5 onthoudingen.
Jeroen Vos, Marcel Oerlemans en Pauline Knapen worden onder applaus ontslagen van hun taken
en ontvangen namens de vereniging een presentje. De nieuwe bestuursleden nemen plaats.

14. Evenementencommissies en bestuurscommissies
De volgende commisies worden in onderstaande samenstelling benoemd.
Elerion
• Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers
• Secretaris: Judith Hamels
• Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen
De Bron
• Eindverantwoordelijke: Jeroen Vos
• Secretaris: Ruben Schulz
• Penningmeester: Kristoffel de Hert
Wolfhagen
• Eindverantwoordelijke: Laura van der Vet
• Secretaris: Jilles Berendsen
• Penningmeester: Hanneke Vissers
Herberg
• Eindverantwoordelijke: Bibi Boom
• Secretaris: Joris Huijs
• Penningmeester: Raoul Roulaux
Musketier
• Eindverantwoordelijke: Frank Aben
• Secretaris: Tjeerd Dijkstra
• Penningmeester: Esther Kusters
Horror Arcanae
• Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
• Secretaris: Chris Schaekens
• Penningmeester: Moniek Schaekens-Pillen
Wapenworkshop
• Secretaris: niet ingevuld
• Penningmeester: niet ingevuld
PR
•
•

Secretaris: niet ingevuld
Penningmeester: niet ingevuld

Content Koning
• Jeroen Vos

Er wordt opgemerkt dat er nagedacht moet worden of PR nodig is, en op welke manier we dit in
willen vullen. Dit is ook afhankelijk van de evenementen waarop de PR bedreven wordt. Bij de
volgende ALV wordt dit opnieuw bekeken.
De commissies Webpagina en De Redactie zijn samengevoegd tot commissie Content Koning.
15. Wat verder ter tafel komt
Er is niets ter tafel gekomen.
16. Rondvraag
Ceciel van Aalst: geeft aan dat ze de kleding beheert voor de vereniging en komt vaak
monsterpakken en maskers tegen, hiervoor is echter niemand verantwoordelijk. Dit is teveel voor
Ceciel, dus de wens is dat hier hulp voor bijkomt. Pauline Knapen meldt zich hier voor aan.
Thijmen Jansen geeft aan dat er een Plan ligt om de berging eens goed uit te mesten, waaronder de
monsterpakken. Dit zal in onderling overleg opgelost worden. Andere vrijwilligers worden
aangemoedigd zich te melden bij het bestuur.
Janne-Maike Venis verzoekt de webmaster de data voor de evenementen zo snel mogelijk op de
website te publiceren wanneer deze bekend zijn. De webmaster geeft aan dat hij hiervoor
afhankelijk is van de evenementen die dit moeten doorgeven. Er is hier een taak weggelegd voor de
evenementencoördinator om dit af te stemmen.
Wellicht kan ook gepubliceerd worden dat data nog niet bekend zijn?
Mark Knobbe geeft aan dat bij Eternica de mogelijkheid bestaat dat, wanneer je te laat bent met
inschrijven als speler en daarom meegaat als figurant, je bij de inschrijving voor de volgende keer
op een voorkeurslijst geplaatst wordt.
Het huidige systeem van Arcana lijkt goed te werken. Een wijziging zou bovendien wederom een
wijziging in het Huishoudelijk Reglement vereisen. De regel bij Eternica (en bij andere Belgische
verenigingen) is ingevoerd om het aantal figuranten te bevorderen, die daar lastiger te vinden zijn.
Wellicht kan het bij Arcana ingezet worden om dezelfde reden, dit wordt bekeken wanneer dit van
toepassing is.
Pauline Knapen vraagt of er geen commissie moet komen voor de kledinggroep. Dit is niet nodig,
dit valt onder het beheer van de berging.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:47 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst.

