Verslag Algemene Ledenvergadering
In ‘Basisschool de Windroos’ te Lent is op vrijdag 17 februari 2017 de Algemene
Ledenvergadering van 2017 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering is 15.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:22 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.

4. Mededelingen
Niets te vermelden.

5. Notulen ALV 27 mei 2016
Er zijn geen vragen en opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen

6. Jaarverslag 2016 van de secretaris
Leden
In 2016 had Arcana 269 leden.
Dat is zoals verwacht een kleine stijging ten opzichte van 2015, toen hadden we 260 leden.
De stijging werd veroorzaakt door het nieuwe evenement Belvedere.
Naar verwachting zal het aantal leden in 2017 ongeveer gelijk blijven, omdat de
evenementen ongeveer gelijk zijn aan die in 2016. Het ledenaantal is al enkele jaren stabiel.
Mijn Arcana
In 2016 hebben 8 evenementen gebruik gemaakt van Mijn Arcana, namelijk:
2x Elerion, 1x De Bron, 1x Belvedere, 2x De Herberg, 1x Café René en 2x Shortlarp.
In 2016 is Mijn Arcana verhuisd naar een andere server, waardoor de bezoekerspiek rond de
inschrijving van Elerion nu zonder problemen verwerkt kan worden.
Daarnaast is Mijn Arcana voorzien van een SSL certificaat, waardoor alle gegevens die
ingevuld worden altijd via een beveiligde verbinding verzonden worden.
Voor 2017 staan afgezien van regulier onderhoud geen wijzigingen op de planning.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4
onthoudingen.

7. 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, Bram van de Pas, Sjoerd Postma
Reserveleden zijn: Maarten Arends, Laura van der Vet, Hetty Huijs
De nieuwe commissie wordt geïnstalleerd en hetzelfde aantal geschillen gewenst.

8. Jaarverslag 2016 van de penningmeester
2016 in woorden
Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2016:
• Is het evenement Belvedere begonnen en organiseerden we Cafe Rene
• heeft de vereniging € 1.614,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden
• heeft de vereniging € 128,67 ontvangen aan rente
• heeft de vereniging € 30,00 ontvangen aan giften
• heeft de vereniging geinvesteerd in kledingrekken en hebben De Bron en Elerion
investeringen gedaan in nieuw muntgeld
• heeft de vereniging € 920,- aan crediteuren, wat hoofdzakelijk de kosten van de
locatie van de herberg 5, en de kosten van het eten van Herberg 8 zijn (deze kosten
zijn meegenomen in de berekening reserve van de Herberg)
• zijn we, zoals afgesproken, verder gegaan met afboeken op de inventaris (sfx en
materiaal), we zijn nu klaar met afboeken
• zijn de reserves van De Bron en De Herberg volgens plan afgenomen, is de reserve
van de Belvedere toegenomen (door overweldigend succes), en is de reserve van
Elerion iets toegenomen, waar een afname gehoopt was, dit pakken we aan in 2017
• hebben we de reserves van Wolfhagen en de kleine evenementen naar 0 gebracht
• de sfx reserve is nu volledig opgemaakt (ook volgens plan)
Vereniging
De vereniging heeft reparaties uitgevoerd aan de berging voor minder geld dan gedacht, het
dak is dragend gemaakt en de wapenrekken zijn gereviseerd. Ook zijn er nieuwe
kledingrekken aangeschaft omdat de oude danig aan vervanging toe waren.
Het lidmaatschap van de leden aan de gebruikelijke kosten voor verzerkering, ideal (en
andere bankkosten, boekhoudpakket, opbouw lustrum potje etc.
Elerion
Elerion had een aantal investeringen gepland die niet zijn uitgevoerd. De verwachting is dat
Elerion in 2017 beter gebruik gaat maken van haar reserve.
Daarnaast is de deelnameprijs omhoog gegaan. We zien we dat meerdere locaties hun
prijzen omhoog gooien, en de hogere deelnameprijs is zeker nodig.
De Bron
De reserve is gebruikt volgens plan. Goed gedaan Bron!
Herberg
De Herberg heeft goed gebruik gemaakt van haar reserves. Goed gedaan Herberg!
Short Larp
Tijdens 2016 ontstond het idee om een aantal short larps te organiseren. De intentie was om
dit 4 maal te doen. Helaas is dit niet gebeurt, door omstandigheden. Financieel gezien heeft
dit evenement neutraal gedraaid tov de begroting.

Cafe Rene
Dit geweldige evenement heeft weer een nieuwe vorm van Larp aangeboord. Helaas was dit
slechts een eenmalig evenement. Financieel gezien heeft dit evenement neutraal gedraaid
tov de begroting. (-47 euro)
Belvedere
Dit magnifieke nieuwe evenement vond zoveel nieuwe mensen die wilden meedoen, dat ze
pardoes 551 euro overhielden. Dit ook wegens een meevaller die mogelijk was dankzij de
locatie. Een fijn startkapitaal voor investeringen in deel 2!

9. Financiële commissie
De financiële commissie wordt bedankt voor hun inzet.
De commissie is zeer kritisch geweest, zoals van ze verwacht wordt. De situatie met crediteuren
van de Herberg is vervelend, en moet bij voorkeur zo spoedig mogelijk opgelost worden.
Er is een verschil van € 4,- geconstateerd, die na enige tijd zoeken verklaard kon worden.
Verder niets dan complimenten, alles ziet er keurig uit. Ga zo door!
De vereniging staat er gezond voor.
Het advies is om het jaarverslag van de penningmeester goed te keuren.
Het jaarverslag 2016 van de penningmeester wordt goedgekeurd met 10 stemmen voor, 0 stemmen
tegen en 5 onthoudingen.
De commissie wordt gedechargeerd en de nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, bestaande uit:
Raymond Kales en Leon van Ee. Er wordt ze veel succes gewenst.

10 & 11. Bestuur
Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe
bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd:
Johan Wouters, voorzitter
Ruben Schulz, secretaris
Moniek Pillen, penningmeester
Bianca Eckert, evenementencoördinator
Jilles Berendsen, bestuurslid beheer
Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen.
Thijmen Jansen neemt afscheid van het bestuur, hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Er volgt een applaus uit de zaal.

12. Begroting 2017
Voor 2017 zijn op dit moment 5 evenementen gepland, 2x Elerion, 1x Bron, 1x Herberg en 1x
Belvedere. Shortlarps en Horrors worden ingepland en begroot wanneer hier concrete plannen voor
zijn.
De investering volgens de begroting is al grotendeels gedaan – de berging wordt verder onder
handen genomen. Er zijn nieuwe kasten geplaatst voor de maskers, de oude kledingrekken zijn
vervangen, er is meer licht geïnstalleerd. Binnenkort zullen foto’s op de website worden
gepubliceerd.
De deelnamegelden van de evenementen bedragen:
Elerion:
• Spelers € 95,00
• Figuranten € 60,00
• Crew € 20,00
Bron:
• Spelers € 68,00
• Figuranten € 55,00
• Crew € 20,00
Herberg:
• Deelnemers € 32,00
• Crew € 0,00
Belvedere:
• Deelnemers € 60,00
De deelnamegelden zijn aangepast op de website.
De contributie gaat voornamelijk op aan verzekeringspremie, het boekhoudpakket, bankkosten
(iDEAL) en dergelijke algemene kosten.
Vraag: er is flink ingeteerd op de reserves, maar het deelnamegeld van Elerion is omhoog gegaan,
hoe komt dat?
Antwoord: Het geld in de reserve van de kerngroepen moet besteed worden, het is niet de
bedoeling om dit op te potten. Dat is gebeurd. De locaties en dergelijke worden steeds duurder,
waardoor het deelnamegeld voor het eerst in vele jaren omhoog is gegaan.
De begroting wordt goedgekeurd met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

13. Evenementencommissies en bestuurscommissies
De volgende commisies worden in onderstaande samenstelling benoemd.
Elerion
• Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers
• Secretaris: Jilles Berendsen
• Penningmeester: Moniek Pillen
De Bron
• Eindverantwoordelijke: Ruben Schulz
• Secretaris: Ruben Schulz
• Penningmeester: Anouk Andeweg
Wolfhagen
• Eindverantwoordelijke: Laura van der Vet
• Secretaris: Jilles Berendsen
• Penningmeester: Hanneke Vissers
De commissie Wolfhagen heeft dit jaar geen evenement gepland.
Herberg
• Eindverantwoordelijke: Bibi Boom
• Secretaris: Joris Huijs
• Penningmeester: Raoul Roulaux
Belvedere
• Eindverantwoordelijke: Raoul Rouleux
• Secretaris: Tjeerd Dijkstra
• Penningmeester: Bianca Eckert
Horror Arcanae
• Eindverantwoordelijke: Marcel Oerlemans
• Secretaris: Bas Paap
• Penningmeester: Moniek Pillen
Shortlarp
• Eindverantwoordelijke: Eric Vinken
• Secretaris: Ceciel van Aalst
• Penningmeester: Moniek Pillen
De commissie Shortlarp heeft tot nader order geen evenementen gepland.
Content
• Content Koning: Jeroen Vos
• Redactie: niet ingevuld

14. Wat verder ter tafel komt
Er is niets ter tafel gekomen.

15. Rondvraag
Maarten: is de spelwereld wiki inmiddels bijgewerkt?
Antwoord: die is veel beter gevuld dan een jaar geleden, de belangrijke informatie staat er zeker
op. Sommige stukken kunnen nog wel uitgebreid worden. Ieder lid is vrij om hiervoor content aan
te leveren. De stukken worden wel nagelezen op (on)juistheden voor publicatie.
Voor Belvedere staat een eigen document over de spelwereld online.
Bram: stelt een mogelijke locatie voor de ALV voor, deze is in Boxmeer.
Antwoord: we houden het graag in gedachten, in Haarlem hebben we ook een optie.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun komst.

