Verslag jaarvergadering/ ALV zondag 7 april 2019.
Locatie : Den Haag, dojo Lu gia jen.
Aanwezig: 12 leden. 4 bestuursleden (Johan, aftredend, Martijn, Wally en Otto)
Ingekomen stukken
Geen
Vragen of opmerkingen over de agenda
Geen
Notulen vorige vergadering
De Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd

Notulen 2019
Jaarverslag
Het bestuur is verdergegaan met het bijwerken, herstellen en verduidelijken van het overzicht dat
het heeft van zijn leden. De betalingsstructuur is ook duidelijker geworden.
Op het moment werkt Wendy met Davilex en dit geeft goede resultaten omtrent het beheer van
onze ledengegevens.
Het bestuur meldt dat de NFK weer financieel gezond en transparant is.
De NFK is verder ook bezig geweest met het verbeteren van de activiteiten en hun site.
Aan het einde van het jaar 2108 telt het NFK 360 leden. Ook hebben er in het afgelopen jaar 2
nieuwe scholen zich bij ons gevoegd.
De verzekering die het NFK had lopen is stopgezet. Wally is hier achteraan gegaan en het bestuur
meldt ze het NFK weer goed verzekerd is bij AON.

Toekomstvisie
Het bestuur wil uniformiteit creëren in de vormen van lidmaatschap. Het moet eenduidiger worden.
Ook wil het bestuur de verbetering in de administratie vasthouden.
Ook wil het bestuur zich meer gaan richten op de positie van de jeugd binnen de NFK. Zij gaan
komend jaar werken aan meer activiteiten voor de jeugd.
Voor de ALV was een lerarenvergadering. Het bestuur meldt aan de slag te zullen gaan met de
informatie die hier gedeeld is.
Als laatst meldt het bestuur dat zei de activiteiten willen laten ontplooien.

Financiën
Bestuurslid Wally verteld in het kort wat er in het financiële jaarverslag staat.
Uitleg in- en uitgaven 7 en 4 masters.
De post examens het banksaldo is in 2018 gegroeid van ongeveer € 7000,- naar € 14.000,-.

De kascommissie gaat akkoord met het jaarverslag
Er komt een nieuwe kascommissie. Martijn legt uit wat het doorschuif systeem inhoud. Er treedt
steeds 1 persoon af. Nu is de nieuwe kascommissie Koos Thijssen, Rawie Djoegan en Peter van Zijl

Bestuur mutaties
Johan en Diederik treden af. Diederik is afwezig.
Johan wordt officieel bedankt door bestuur voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren.
Het bestuur doet een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Otto draagt Marleen Meihuizen voor; een enthousiaste zwarte bander en assistent van Tamashii.
De aanwezige leden bedanken haar en ze wordt geïnstalleerd.
Vanuit Lu gia jen wordt Jessica Liotard voorgedragen. Ze wordt enigszins overvallen en vraagt om
uitleg over de verwachtingen.
Nadat haar vragen zijn beantwoord stemt Jessica in en wordt geïnstalleerd.

Rondvraag.
Ed Abrahams: 12 oktober de 7 masters?

Sluiting jaarvergadering 2019.

