
NFK algemene leden vergadering betreft 2019 en 2020 
zondag 16 mei 2021 om 10:30 via Zoom

Aanwezigen:
Martijn Hordijk (voorzitter bestuur NFK)
Jessica Liotard (lid bestuur NFK)
Wally Langenberg (lid bestuur NFK)
Otto Bakker (lid bestuur NFK) 
Marleen Meihuizen (lid bestuur NFK)

Meedere leden NFK 6+

De voorzitter opent de vergadering. 
De vergadering is digitaal (via zoom) en alle stukken zijn voorafgaande aan deze 
vergadering opgestuurd naar de leden zodat zij deze in konden zien.
De voorzitter meldt dat er wat verwarring was over de datum en het tijdstip van de 
vergadering. Hierdoor is de opkomst gering.
De laaste ALV was in 2019 betreft het kalederjaar 2018. Er is geen ALV georganiseerd in 
2020 vanwege onduidelijkheden rondom de pandemie. Deze ALV is dus voor de 
kalenderjaren 2019 en 2020. 

De voorzitter deelt zijn scherm met de agenda en vraagt aan Otto Bakker en Wally 
Langenberg of er nog stukken zijn binnengekomen via de email. Dit is niet het geval. Ook 
wordt deze vraag aan de aanwezigen gesteld. Wederom zijn er geen ingekomen stukken. 

Niemand heeft aanvullingen op de agenda.

Notulen ALV 2019 
Correctie: 2108 moet worden 2018.
Met deze wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.

Jaarverslag 2019-2020
Het jaarverslag wordt doorgenomen.
De voorzitter meldt dat het bestuur meer aktiviteiten wil gaan organiseren in het komende 
jaar.
Er wordt vanuit het bestuur een oproep gedaan aan alle aanwezigen om van zich te laten 
horen als ze plannen/ideeën hebben.
Er zijn geen aanvullende vragen of opmerkingen over het jaarverslag.

Financieel verslag 2019 en 2020
Het financieel verslagen van 2019 en 2020 wordt doorgenomen. 

Rawie Djoegan maakt een opmerking over dat het positief staan op de bank momenteel 
geld kost en vraagt het bestuur vervolgens hoe zij daarmee omgaat. Jessica Liotard legt 
uit dat positief staan op de bank pas effect heeft op de rente als het saldo boven 1 ton 
komt en het in dit geval geen probleem veroorzaakt voor de NFK.



Kascomissie
Wally Langenberg meldt dat hij Koos Thijssen geprobeert heeft te contacteren, maar dat 
deze nergens op gereageerd heeft. Ook is hij niet aanwezig in de vergadering. Het bestuur
gaat informeren naar de afwezigheid van Koos Thijssen
Beide andere leden van de kascomissie (Rawie Djoegan en Peter van Zijl) hebben hun 
vragen aan Wally Langenberg kunnen stellen en geven hun goedkeuring.
De stukken zijn akkoord.
Koos Thijssen is aftredend als lid van de kascomissie. Erwin Tankink biedt zich aan als 
nieuw lid van de kascomissie.

Wijzigingen statuten
Het bestuur heeft besloten enkele wijzigingen door te voeren in de statuten wegens 
recente ontwikkelingen binnen en buiten de NFK. Helaas moet 2/3 van de leden aanwezig 
zijn om de wijzigingen goed te keuren. Het bestuur meldt dat zij een nieuwe vergadering 
uit zal schrijven om de statuten alsnog goed te keuren
De voorzitter deelt zijn scherm waarop de statuten zichtbaar zijn. Peter van Zijl heeft geen 
stukken ontvangen voorafgaande deze vergadering. 
Er wordt besloten om de statuten door te nemen en ze naderhand nog op te sturen.
De voorzitter neemt de wijzigingen door en geeft hierbij uitleg.
Een lid maakt een opmerking over punt 2.2 a. ~vrouwen zowel als mannen~. Na korte 
discussie wordt besloten om dit weg te laten uit de statuten.

Wally vertelt dat de statuten (met wijzigingen), jaarverslag en de agenda voor deze 
vergadering te vinden zijn op de website van de NFK.

Doelen 2021 en lange termijn visie
Het bestuur wil het komende jaar de leden meer aktiveren en dit willen zij doen door meer 
aktiviteiten te organiseren en ze wat meer over ook de rest van het land te verspreiden. 
Hieronder vallen ook stages waarbij de focus meer ligt op kinderen. Dit alles wel binnen de
maatregelen van de overheid omtrent corona
Ook is het bestuur bezig met een opleiding en bijscholingstraject voor leraren in de 
krijgskunst.
Een lid komt met een opmerking over het gebruik van social media. Hij wijst het bestuur 
erop dat ze meer kunnen doen online om wat zichtbaarder te worden en hiermee ook alle 
lidscholen wat meer in beeld zouden brengen.
Het bestuur nodigt Erwin Tankink uit om eens deel te nemen aan een vergadering om dit 
te bespreken.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.


