ALV DPD 13/11/2012
Aanwezig:
DPD bestuur:
C. Karens (secretaris), S. Nab (voorzitter), H. Vrieselaar (penningmeester), P. van der Werf,
A. den Hertog.
Leden DPD
Er zijn 24 DPD leden aanwezig.
SPD bestuur:
K.J. Broekhuizen, F. Haffmans, K. van Heuven- van Kats, M. Smit, L. Stark, IJ. de Vries,
T. de Ruijter.
Verslag 1/11/2011
Het verslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen of vragen.
Bestuursverslag DPD 2011
Het verslag wordt vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2011
De penningmeester Henk Vrieselaar geeft een korte toelichting.
Er wordt om een uitsplitsing van de bestuurskosten gevraagd die te hoog zouden zijn in
vergelijking met de ontvangen contributie. De voorzitter Saskia Nab vertelt dat de
contributie verlaagd is naar 10 euro en dat DPD de taken van Interpolis (ledenadministratie,
nieuwsbrieven schrijven en verslaglegging) nu zelf uitvoert.
Dit leidt tot hogere bestuurskosten maar de kosten van Interpolis zijn weggevallen en die
waren veel hoger dan de kosten die DPD nu rekent.
De term incassokosten leidt elk jaar tot vragen. Onder deze kosten valt echter het gehele
proces van de contributie inning en niet alleen de incasso van wanbetalingen.
De term begroting 2012 leidt tot het verzoek om daar vanaf nu de begroting 2013 van te
maken. De ALV wordt altijd in november gehouden en dan is het logischer om een begroting
voor het volgende jaar te presenteren.
Er wordt voorgesteld om de begroting voor het komende jaar voortaan op de website te
zetten. DPD zal dit overwegen.
Er wordt gevraagd waarom DPD zo weinig rente ontvangt. Cora Karens legt uit dat GGN om
een rekening bij ABN Amro heeft gevraagd, dat het een zakelijke rekening moet zijn en dat
daar weinig rente op wordt gegeven. Ook een zakelijk deposito brengt weinig op.
Contributie 2013
Het bestuur stelt voor om de contributie op 10 euro te handhaven De vergadering gaat
akkoord.
Draagvlak 2012

Dit jaar is de draagvlaktoets. Het draagvlak in loondienst is 58,21 % en bij de zelfstandigen is
het draagvlak 72,16 %. Dat betekent dat het draagvlak voldoende hoog is om de
verplichtstelling te handhaven.
De komende jaren zal geprobeerd worden om het draagvlak in loondienst te verhogen. Hier is
een budget voor beschikbaar.
Men vraagt of DPD heeft gekeken hoe groot het % vrouwen is in die 58 %. Daar heeft DPD
niet naar gekeken. Henk Vrieselaar verwijst naar de website waar de gegevens uit de enquête
staan.
Noot: het % vrouwen in die 58 % bedraagt 75 %.
Vacature DPD
Piet van der Werf is na 6 jaar aftredend. Onder dankzegging ontvangt hij bloemen en een
boek.
Tjebbe Hepkema wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar. Hij stelt zichzelf kort voor in de
vergadering.
Vacature SPD
De tweede termijn van Ton de Ruijter loopt af. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt
herbenoemd voor een termijn van 3 jaar. Gedurende deze termijn zal hij het voorzitterschap
overdragen aan Hans Smit.
De derde en laatste termijn van Frieke Haffmans loopt af. Zij is niet herkiesbaar. Haar plaats
wordt niet ingevuld omdat er vorig jaar een extra bestuurslid is toegevoegd aan het SPD
bestuur. Frieke ontvangt onder dankzegging een bos bloemen en zij spreekt de vergadering
kort toe.
Daarna neemt Piet van der Werf het woord. Hij schetst hoe het DPD bestuur tot stand is
gekomen en functioneert en hij bedankt de vergadering.
Verlenging termijn ALV 2013
Elk jaar wordt voorgesteld om de volgende vergadering in november te houden. De
vergadering gaat akkoord.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering.

