Dit zijn concept notulen. Ze zijn ter goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering 2012.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Xplor Nederland,
bijeen op 23 juni 2011 bij AIA Software te Nijmegen
Aanwezig: Oscar Dubbeldam M-EDP, Ed den Dulk, Johan Hooglander EDP, Jeroen
Huinink EDP, Peter Kruijt EDP, Roberto Nagel EDP, Rudy Stueck, Bas de Witte EDP, Aaf
Visser
Opening
Oscar Dubbeldam M-EDP heet de aanwezigen welkom. Hij legt uit dat de Algemene
Ledenvergadering 2011 eerder was gepland op het Goed Gevoel evenement. Helaas
heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Statutair is verplicht de ALV te houden voor 1
juli van het jaar. Deze datum was de eerstvolgende mogelijkheid.
Hij deelt mee dat voorzitter Aloys van Balen op vakantie is en penningmeester Karel
Hoogenboom zojuist voor de vergadering heeft af moeten bellen.
Helaas moet geconstateerd worden dat slechts weinig leden aanwezig zijn.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er zijn geen aanvullende agendapunten ingekomen.
Op de notulen van 10 juni 2010 hebben de aanwezigen geen op- of aanmerkingen. De
notulen worden hierbij goedgekeurd.
Evenementen
In 2010 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden:
 Xplor International conference in Tampa, Flordia, USA.
 Xplor International organiseerde diverse webinars
 Xplor Nederland diverse cafébijeenkomsten in samenwerking met CMBO.
 Bijeenkomst bij Ricoh op 10 mei.
 Goed Gevoel evenement op 10 juni in Nieuwegein
 Document Life Cycle 2010 op 8 november 2010 in Arnhem
Sponsoring
Het blijkt dat de printleveranciers als sponsor afhaken. Een van de redenen is toch ook
de economische situatie. Momenteel zijn de sponsors van Xplor: Edmond, GEA
Consultancy en Böwe. Xplor Nederland buigt zich over de vraag hoe het aantal sponsoren
is aan te vullen.

EDP
In 2010 hebben drie nieuwe EDP’s zich bij Xplor gevoegd. In 2011 is er een explosieve
groei te zien. We kunnen vaststellen dat zich 13 kandidaat EDP en 3 EDA hebben
gemeld. In Nederland is er nog altijd maar één M-EDP.
Vanuit Xplor Nederland is er aandacht voor recertificering.
De vraag wordt gesteld hoe Xplor Nederland meer mensen kan interesseren voor
deelname EDP. Een belangrijk aandachtspunt kan zijn een ‘marketingplan’ op te stellen
voor het werven van zowel EDP, sponsoren als leden.
In het verleden maakten collega’s elkaar enthousiast voor deelname. Dit is niet meer aan
de orde. De ingestelde kennissessie moeten wel gaan bijdragen tot vermeerdering van
EDP’s.
Leden
Per 31-12-2010 telde Xplor Nederland 190 leden.
Samenwerkingen
Xplor onderhoudt nauwe contacten met diverse andere brancheverenigingen, zoals
CMBO, Document@work, VGP, Management Media, BBP, NVBA, RMC, Docufacts en
leergang EOMS.
Bestuursamenstelling
Eind 2010 zijn vier bestuursleden om diverse redenen afgetreden: Johan Hooglander
EDP, Alex Hoosemans EDP, Dignus Nagelkerke en Joop Nijhof. Xplor Nederland dankt hen
voor jarenlange inzet.
Door dit vertrek hebben de nog zittende bestuursleden uitgebreid besproken of er nog
ambitie is en of de bestuursleden voldoende tijd kunnen vrijmaken voor hun
bestuurstaken. Resultaat is dat het bestuur nu uit bestaat: Aloys van Balen (voorzitter),
Oscar Dubbeldam M-EDP (secretaris) en Karel Hoogenboom (penningmeester).
Xplor Nederland heeft haar leden gevraagd om kandidaten voor te dragen. Hier is niet op
gereageerd. Het bestuur heeft Roberto Nagel EDP gevraagd toe te treden tot het bestuur.
Hij heeft hiermee ingestemd.
Resultaten 2009
 DLC is voor de tweede maal georganiseerd. Belangstelling was iets tegenvallend
ten opzichte van 2008. Het merk DLC wordt verder uitgebouwd.
 Samenwerking met Docufacts: leden van Xplor hebben toegang tot premium
content. Vertraging door technische uitwerking.
 Er zijn discussies gaande over de toekomst van Xplor Nederland.
Speerpunten 2011
- kennisdeling
- trainingen
- meer sponsoren werven en de samenwerking intensiveren
- meer leden werven
- professionaliseren van bestuurscultuur
- nieuwe vormen van netwerkbijeenkomsten creëren
- DLC2011 inhoudelijk sterker maken
- meer samenwerken met verenigingen
Financiën
Omdat Karel Hoogenboom op het laatste moment heeft afgezegd zal Johan Hooglander
EDP de cijfers over 2010 en tevens de begroting 2011 presenteren. De kascommissie is
bijeen geweest, heeft de boeken gecontroleerd en geaccordeerd.
Opvallende zaken zijn:
 Uitbesteding van de Stichting is lager dan in 2009.




Franchise bedrag aan Xplor International is minder dan in 2009. Het
gereserveerde bedrag wordt niet door Xplor International opgeëist. Xplor
Nederland heeft dan ook besloten geen bedragen meer te reserveren.
Het resultaat 2010 geeft een negatief bedrag van € 6.415,00. Door een extra
dotering van de stichting Xplor Nederland evenementen van € 6.000,00 komt het
resultaat van de Vereniging Xplor Nederland uit op - €415,00

Balans:
Omdat Xplor Nederland in december de lidmaatschapsgelden factureren is de post
openstaande debiteuren hoog.
De reservering aan Xplor International is opgelopen tot € 21.161,00
Begroting 2011
Lidmaatschapsgelden
Sponsorgelden
Rente/diversen
Totaal
Uitbesteding aan Stichting
Uitgaven
Bijzondere projecten
Totaal
Resultaat

€ 39.000
€ 8.000
€
500
€ 47.500
€ 40.500
€ 2.000
€ 5.000
€ 47.000
€

0

Bijzondere elementen in de begroting 2011 zijn:
 Professionalisering communicatie
 Hoger budget evenement september/oktober
 Samenwerking BBP inzake DLC 2011
Motie ter goedkeuring
De vergadering wordt verzocht goedkeurig te geven aan het gevoerde financieel beleid,
de begroting 2011 goed te keuren en de (ex)penningmeester Johan Hooglander EDP te
déchargeren.
De aanwezigen stemmen hiermee in.
Rondvraag
Jeroen Huinink EDP

Johan Hooglander EDP

: wil Xplor Nederland bestuursleden die niet van de
leverancierskant komen
- Dat klopt, het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden die uit
organisaties komen.
: vindt het niet acceptabel dat er een achterstand is van het
uitreiken van EDP en EDA versierselen.
- Xplor Nederland hoopt dit zo spoedig mogelijk te kunnen
uitreiken
: oppert een idee om de notulen van de bestuursvergadering
te publiceren op de website.

NB. De financiële gegevens zijn op aanvraag beschikbaar, via info@xplor.nl

