Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Xplor Nederland, bijeen
op 01 april 2014 bij Xerox Nederland Breukelen

Aanwezig: Aloys van Balen (voorzitter), Roberto Nagel (secretaris), Edward Salemink
(penningmeester), Sander Sondaal (bestuurslid), Peter Kruijt, Wilbert van Breukelen, Ronald
Walraven, Joke Dehond, Johan Verdouw, Adriana Kegley, Hans Dickerscheid, Jan Brienen,
Ed den Dulk

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom bij de ALV en bedankt namens het bestuur Elly
Langeveld van Xerox Nederland voor het beschikbaar stellen van faciliteiten.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken voor de
vergadering.
3. Verslag vergadering/actielijst laatste vergadering
De notulen van de ALV 2013, gehouden bij Eneco te Rotterdam, worden goedgekeurd.
4. Terugblik evenementen en activiteiten 2013
Een toelichting op de evenementen van 2013 is gegeven. De voor- en najaarsbijeenkomsten
(wat- en-hoe-sessie) blijken goed aan te slaan en worden voortgezet. DLC 2013 was een
inhoudelijk succesvol, wat betreft betalende bezoekers en opkomst van Xplor-leden was het
minder geslaagd. DLC 2013 heeft een klein financieel tekort opgeleverd, een gezamenlijk
risico van BBP en Xplor NL.
5. Effectuering nieuwe visie en strategie
Het sponsorconcept lijkt aan te slaan. Inmiddels zijn nieuwe sponsors met Xplor NL in zee
gegaan. GEA is gecontinueerd, met Edmond (Objective Lune) wordt nog gesproken en Xerox
Nederland en Ricoh Nederland zijn nieuwe sponsors. Met ingang van 1 april 2014 is ook
Canon Nederland als sponsor aangetreden. Uiteraard is het bestuur zeer tevreden over deze
ontwikkeling, hetgeen ook bevestigt dat Xplor NL de juiste koers vaart. Eenzelfde werkwijze
zal richting de softwareleveranciers worden uitgerold de komende tijd. Edward geeft
hierover nog een korte toelichting: naast de extra financiële middelen vanuit de sponsors,

worden sponsors ook in staat gesteld om vijf nieuwe leden (klantorganisaties) aan te melden
bij Xplor NL, hetgeen ook past in de doelstelling om te groeien en te verbreden.
6. Resultaten 2013 en decharge bestuur
De financiële positie is toegelicht. Het bestuur had voor 2013 budget gereserveerd voor
bijzondere projecten, bijvoorbeeld de nieuwe website. Door weloverwogen keuzes en
inbreng van Roberto zijn deze kosten veel lager uitgevallen dan verwacht. Andere plannen
ten aanzien van projecten zijn niet tot uitvoering gekomen. DLC2013 heeft een klein verlies
opgeleverd. Overall is de financiële positie van de vereniging en stichting gezond.
7. Samenstelling bestuur en aanpassingen ondersteuning organisatie
Aloys geeft een toelichting bij de huidige bestuurssamenstelling, waarin Sander Sondaal al
enige tijd meedraait. Ten aanzien van de ondersteunende taken van Johan Hooglander en
Adriana Kegley wordt gevraagd of Xplor NL niet te veel leunt op/vraagt van deze personen.
Bestuur acht dit een terechte vraag en zal zich hierop beraden.
7.1. Uitbreiding bestuur
Aloys vraagt de ALV om Sander Sondaal te benoemen als bestuurslid van Xplor NL. Sander
krijgt een warm welkom van de ALV en is officieel als bestuurslid aangetreden.
7.2. Vernieuwing
Het bestuur heeft als doelstelling het aantal leden vanuit eindgebruikers te laten groeien.
Sander zal zich hier mee bezig gaan houden, daarnaast zal ook de werkwijze met de
sponsoren tot een groei en vernieuwing van de leden moeten leiden.
Verder zullen er keuzes gemaakt worden ten ‘’grote evenementen’’ voor de toekomst,
waarin Xplor deelneemt dan wel ondersteunt. Doel is te allen tijde het beste te bieden voor
de Xplor-leden.
8. Speerpunten 2014
Activiteitenagenda 2014 is toegelicht. Diverse data staan gepland. Ten aanzien van DLC2014,
het congres i.s.m. BBP, zal het bestuur zich moeten beraden op het vervolg. VIP/DOC is
overgegaan naar een andere uitgever en de invulling en koers van DLC2014 door/ism BBP is
nog niet concreet. Hierover zal het bestuur op korte termijn met BBP spreken om tot een
juiste afweging te komen.
Verder ontstaan er ook andere interessante initiatieven voor Xplor-leden. Het Customer
Communication event van Heliview wordt ook gevolgd, hierin participeert ook
Document@Work,
Tevens zijn ook sponsors voornemens een event te organiseren i.s.m. Xplor NL.
9. Activiteiten EDP
EDP ontwikkelt zich goed. Nederland heeft naar verhouding een groot aantal EDP’ers. Ook
voor dit jaar vormt zich weer een aanzienlijke klas, naar verwachting ca. tien aanmeldingen.
Rene Joor heeft hier een enthousiasmerende functie. Joke Dehond geeft een korte toelichting
op de ontwikkelingen in België, die blijken moeilijk van de grond te komen en derhalve sluit
men zich graag aan in Nederland. Peter Kruijt stelt de vraag of het EDP programma ook
wordt meegenomen in de sponsorarrangementen (bijv. HR-waardering)? Het antwoord is
‘nee’, maar het bestuur vindt dit wel een interessante suggestie ten aanzien van waardering.

10. Samenwerking VGP en Document@Work
Aloys geeft een toelichting over de ontwikkelingen. Er zijn gesprekken gaande met
Document@Work die positief genoemd kunnen worden. Beide besturen zullen visies met
elkaar delen om een strategisch plan vorm te kunnen geven. De samenwerking zal zich
beperken tot de Nederlandse verenigingen.
Eerdere gesprekken met VGP zijn gestrand en het is ook niet de verwachting dat deze in
2014 weer worden vervolgd.
11. Begroting 2014
Voor 2014 is er budget gereserveerd voor een programma voor o.a. leden- en
sponsorwerving.
Een aanbeveling van de kascommissie is om beschikbare financiële middelen concreet toe te
wijzen aan speciale projecten.
De motie ter goedkeuring van het gevoerde financiële beleid en de begroting 2014 wordt
unaniem goedgekeurd, gevolgd door een hartelijk applaus voor Johan Hooglander.
12 Rondvraag
Hans Dickerscheid: hoe kijkt het bestuur naar specifieke opleidingsprogramma’s zoals
bijvoorbeeld van Disceru?
Het bestuur wenst ‘’opleiding en educatie’’ meer te formaliseren binnen Xplor NL en zal hier in de
komende tijd aandacht aan besteden
Ronald Walraven: hoe staat het met architectenoverleg, een initiatief dat begin 2013 is
opgestart?
Roberto heeft toegelicht dat vanuit een grote groep (25 man) een kleinere groep is ‘’geselecteerd’’ die
allen als architect werken. Er is een concept document dat nog verder verwerkt moet worden. De
communicatie over deze selectie (wel of geen leveranciers?) is mogelijk tekort geschoten, het bestuur
zal dit ter harte nemen.
Wilbert van Breukelen: zou er niet iets moeten komen voor de langdurige EDP-ers. Er is al
M-EDP maar bijvoorbeeld iets als extra waardering een langdurige EDP?
Bestuur neemt dit mee voor de toekomstige plannen.
13 Afsluiting
Aloys dankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve inbreng en sluit de ALV 2014.

