Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Xplor Nederland (mede handelend onder de naam Xplor International
Dutch Chapter), statutair gevestigd te Mijdrecht, feitelijk gevestigd Stationsplein 28, 1382 AD
Weesp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
30178522, (de "Vereniging"), gehouden te ‘s-Hertogenbosch op 6 april 2017.
Opening
A.i. voorzitter Philip van der Most heet de aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden
Vergadering.
Er zijn geen ingekomen stukken en er zijn geen aanvullende agendapunten ingekomen. Op de notulen
van 6 april 2016 hebben de aanwezigen geen op- of aanmerkingen. Deze worden
goedgekeurd.
Verslag van de activiteiten in 2016
Op 6 april 2016 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats bij a.s.r. in Utrecht, gevolgd door
de Voorjaarsbijeenkomst met als onderwerp “CCM meets CMM”.
Op 10 juni 2016 vond de Ricoh Open in Rosmalen plaats. Xplor Nederland nam deel met een sessie
“Verbeter je klantdialoog en scoor een betere NPS”.
Op 28 september 2016 vond de Nazomerbijeenkomst plaats in Van der Valk Hotel Vianen. Het
onderwerp was "Privacywetgeving, wat moet jij, als informatiespecialist, hierover weten?"
De Eindejaarsbijeenkomst (exclusief voor leden) vond plaats in Groot Kievitsdal in Baarn op 6 december
2016 met "Case stories, trends en ontwikkelingen: Cyber security en Blockchain". Daarnaast werden de
EDA- en EDP-certificaten uitgereikt.
Afscheid bestuursleden
Het volgende punt is het afscheid van de bestuursleden Hans Dickerscheid EDP en Sander Sondaal.
Beiden moeten om uiteenlopende redenen hun bestuursfunctie neerleggen. Ze worden op gepaste wijze
bedankt voor hun inzet t.b.v. Xplor Nederland.
In memoriam: Arie Otten
Er wordt een minuut stilte gehouden bij het overlijden van Xplor-lid (en ere-lid van Document@Work)
Arie Otten, die op 27 februari jl. op 77-jarige leeftijd is overleden.
Overdracht voorzitterschap
Wim Ledder wordt bij acclamatie tot nieuwe voorzitter van Xplor Nederland benoemd. Philip wordt met
een bloemetje bedankt voor zijn inzet als ad interim voorzitter het afgelopen jaar.
Wim stelt zich kort voor en doet de aftrap naar het plan van aanpak t.b.v. de herijking van de strategie.
Want Xplor ligt zeker niet op de intensive care maar heeft wel nieuwe zuurstof nodig!

Het plan van aanpak is opgedeeld in een 4-tal stappen waarbij Wim benadrukt dat niets in steen is
uitgehouwen.
Er zijn een aantal opmerkingen op de nieuwe visie, missie, strategie en positionering:
[Opm1] Dit lid is blij met de verbreding waardoor er nieuwe doelgroepen worden aangeboord. Hij mist
echter de link naar EDP: hoe wordt deze gepositioneerd?
Wim wil de mogelijkheid tot andere opleidingen openhouden.
[Opm2] Dit lid ziet meer herkenning door de verbreding. Er wordt op deze manier echter wel afstand
genomen met Xplor International. Binnen EDP is geconstateerd dat de VS achterlopen en EDP heeft op
den duur geen bestaansrecht als we binnen de kaders van de VS blijven.
Wim benadrukt dat er nog zeker verwevenheid is met de VS maar dat we ‘gewoon ons ding blijven doen’
en de naam van Xplor blijven hanteren. De ontwikkelingen die nu bij ons gaande zijn, zullen op termijn in
de VS ook gebeuren.
[Opm3] Dit lid merkt op dat verbreding ook onduidelijkheid kan creëren. Wat voegen wij dan toe aan het
domein? Qua visie vindt hij dit meer een markt-constatering is terwijl hij graag zou zien dat bij de visie
scherper aangegeven wordt wat Xplor toevoegt (‘purpose’).
[Opm4] Dit lid vindt dat er in het kader van de samenwerking met andere kennisplatforms misschien een
vervolg op de gesprekken met de NVBA moet komen.
Wim noemt ook de samenwerking met AIIM, UnitedXperts en DocumentWereld.
De vraag is: hoe krijgen we maar ook hoe binden we leden? Want ondanks het samengaan van de twee
verenigingen (Xplor en D@W) in 2015, zijn er momenteel slechts 180 leden.
Middelen:
Door vis à vis-contacten.
Door verbetering van de (digitale) communicatie/website/blogs.
Door het uitbreiden van het bestuur – Wim doet tevens een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Naast de huidige bestuursleden (Pierre Kraakman, Philip van der Most, Roberto Nagel) wordt het bestuur
voor de uitvoering van activiteiten ondersteund door Johan Hooglander EDP, financiële) administratie en
Adriana Kegley, coördinatie van de EDP-cyclus en bijzondere projecten en evenementen.
Programma en agenda 2017
De activiteiten, inclusief de EDP-bijeenkomsten, worden gepresenteerd. Naast de vier reguliere
bijeenkomsten zullen er dit jaar ook kleinschalige regionale bijeenkomsten worden georganiseerd.

Financieel verslag , goedkeuring en décharge
Hoewel Pierre Kraakman penningmeester is, wordt het financieel verslag 2016 traditioneel door Johan
Hooglander gepresenteerd.
Op 9 februari 2017 zijn de boeken van de Vereniging Xplor Nederland en de Stichting Xplor Nederland
Evenementen over de periode 2016 gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissieleden Ed
den Dulk en Jan Willem Bootsma. Zij plaatsten de opmerking dat de opbrengsten wel in
overeenstemming moeten zijn met de kosten (met het oog op het tekort in de begroting).
[Opm1] Eén van de leden vindt het niet fijn dat er zoveel verlies wordt gedraaid (hoewel er voldoende in
kas is, teert het eigen vermogen in).
Het is nodig om bepaalde investeringen te doen om nieuw leven in de vereniging te blazen. Bovendien
was vorig jaar de aanbeveling van de kascommissieleden juist om in te teren op het eigen vermogen door
te investeren in de leden.
Motie ter goedkeuring Financiën
De leden van de vereniging Xplor Nederland bijeen op 6 april 2017 in algemene vergadering
te ‘s-Hertogenbosch, besluiten om: goedkeuring te verlenen aan het bestuur over het gevoerde
financiële beleid in 2016, de begroting voor 2017 goed te keuren en de penningmeester Pierre Kraakman
te déchargeren. De motie wordt per acclamatie aangenomen.
Rondvraag
[Opm1] Eén van de leden doet in het kader van de investeringen de suggestie om de doelstellingen
haalbaar te maken, en om ‘zoveel méér sponsoren’ en ‘zoveel méér aandacht’ mee te nemen in het plan.
Wim doet nogmaals een appel op de leden om een bijdrage aan de vereniging te doen.
Tot slot merkt hij op dat hij voor 25 uur in de maand is ingehuurd en dat rond augustus/september
tastbaar zou moeten zijn wat zijn inspanningen hebben opgeleverd.
Sluiting: vind plaats om 15.05 uur.

