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Amsterdam, 06-07-16

Betreft/Subject: Verslag ALV

Woensdag 06 juli 2016, 19:30-22:00
Locatie: Theatrum Anatomicum

Voorzitter Alexander Blom
Presentielijst wordt bijgevoegd.

1.  Opening en vaststelling agenda

Voorzitter opent de vergadering om 19:33.
Agenda wordt vastgesteld.

2.  ISOC Verslag ALV 14 januari 2016

Is vastgesteld

3.  ISOC Jaarrekening 2015

Voorzitter licht de jaarcijfers toe.
https://isoc.nl/wp-content/uploads/2016/07/ISOC_JAARCIJFERS_2015_.pdf

Kascommissie (Paul & Aad) draagt verslag voor. Geen grote afwijkingen; 
echter kleine slordigheden gevonden; in het algemeen in orde. De 
penningmeester wordt bedankt voor goed gevoerde financiële beleid. Raad 
de ALV aan om kascommissie om het bestuur decharge te verlenen.

Verslag wordt bijgevoegd.

Lid: er wordt te weinig duidelijkheid gegeven in de toelichting.
Alexander: we nemen dat mee voor het komende jaar.
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De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge tav. jaarrekening 
2015.

4.  Voordracht nieuw bestuurslid Tessel Renzenbrink

Tessel stelt zich voor: https://www.linkedin.com/in/tesselrenzenbrink
Tessel wordt unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid van ISOC.nl.

5.  Missie en doel van ISOC-NL

Voorzitter licht missie en doel ISOC.nl toe.

ISOC.nl streeft naar
• toegang tot het open internet voor iedereen;

• een levendig maatschappelijk, politiek en technisch debat over de staat

en de toekomst van het internet;
• een brede verspreiding van kennis over alle facetten van het internet;

• wet- en regelgeving die het internet als volwaardig publiek domein 

waarborgt.

https://isoc.nl/wp-content/uploads/2016/06/Missie_en_doel_van_ISOC-NL.pdf

6.  Rondvraag en sluiting

Opmerking – wet op de kansspelen is mogelijk nog niet het laatste woord

Alexander Blom: Annemarie Hilbrands was community manager, onder meer 
mbt de nieuwsbrieven; is opgestapt; wij zoeken nu opvolging.

Vraag mbt. voornemen om de IGF te organiseren: gaan we de IGF 
organiseren? Dat wordt een sessie.  

Opmerking: waarom is er geen community manager nodig?
Annemarie: bestuur kan wellicht beter zeken zelf doen & ad hoc versterking 
inhuren.
Alexander: het bestuur is vrijwilligerswerk & heeft continuïteit nodig.

Frank: Bas Hoondert, Ilse Koning en Cees Segers hebben het bestuur 
verlaten om persoonlijke redenen.
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Voorzitter sluit de vergadering om 19:56.
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