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Algemene landelijke ledenvergadering
Op 19 mei hield SchuldHulpMaatje Nederland in Nijkerk haar algemene
ledenvergadering. Hoewel we kort geleden het vijfjarig bestaan van SHM
vierden werd nu het ‘eerste’ jaarverslag gepresenteerd. Na vier jaar werd
het project SHM beëindigd en gingen de activiteiten daarvan namelijk
(bijna) naadloos over in de vereniging SHM Ned.
Vooraf werd een drietal thema’s besproken dat door de Strategiegroep
2020 naar voren was gebracht. In groepjes werd gesproken over de al
dan niet gewenste groei van het aantal locaties (Er zijn nu 76 locaties lid
die in 105 burgergemeenten actief zijn), onze christelijke identiteit en de
kwaliteit en toerusting van de vrijwilligers. In de algemene
ledenvergadering van november wordt het strategieproces afgerond en
in concrete plannen omgezet.
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De ALV op zich duurde niet erg lang. De leden, waaronder Grip, gaven
unaniem goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening 2015 (Het
lidmaatschap dat door de leden, dus wij, betaald moet worden wordt
verlicht omdat enkele landelijke fondsen samen 50% van de lasten voor
hun rekening nemen. Bovendien is de belastingdienst aardig voor onze
landelijke vereniging. Weinig zaken worden belast). De aanwezigen
verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Tenslotte werd nog uitleg gegeven over de praktische kanten van de
nieuwe bestuurdersportal. Het zal het digitale SchuldHulpMaatje-leven in
elk geval een stuk eenvoudiger maken. We hopen hier later op terug te
komen.

Lustrum

Grip op de Knip Katwijk bestaat ook vijf
jaar. Wij zijn één van de 25 plaatsen
die vanaf het begin participeren in het
project. Dit lustrum is aangegrepen om
eens informeel bij elkaar te komen.
Bestuur, coördinatoren en maatjes
hadden op 27 mei een etentje in het
Katwijks Museum.
De voorzitter memoreerde de
afgelopen vijf jaar en de coördinator
verduidelijkte de link tussen de maatjes
en het bestuur. Een korte inleiding over
het museum, een rondgang en een
lopend buffet maakten de tongen los.
Het was een aangenaam verpozen.

