VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING
Bond van Wetsovertreders 2018
Datum: 25 augustus 2018
Notulist: Jan verveen

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Inkomende -en uitgaande stukken
3. Bespreking:
a.
Beleid 2019
b.
Vestigingen
c.
Offerte telefonie
d.
Ledenstop
4.
Rondvraag
5.
Sluiting.

1. De voorzitter opent de vergadering en leest de namen voor van de
leden die zich hebben aangemeld voor de jaarvergadering. Iedereen
is aanwezig behalve Jan Vervoort (met kennisgeving) Dick van Doorn
(met kennisgeving) en Augustin Lopez Arevalo (zonder
kennisgeving). Er zijn voldoende leden om zaken in stemming te
brengen.
2. De aanvraag voor een donatie 2019 ligt klaar om verzonden te worden
aan AID International. De secretaris zal deze volgende week
verzenden met het beleidsplan en de begroting.

3. Bespreking:
a. Het beleid wat in 2017 van kracht is gegaan zullen we ook in 2018/19
blijven doorzetten. De BWO zal achter ondernemers aan blijven zitten
die foto’s/video’s van vermeende verdachten op social media zetten.
Op 17 september 2018 is de eerste procedure en de BWO wil een
uitspraak van de rechter om andere ondernemers ook in een
procedure te betrekken als het vonnis positief uitvalt voor de BWO.
b. Vestigingen;
Johan van der Meer vraagt zich af of de vestigingen bezocht worden.
Dat blijkt niet het geval, meestal alleen pers. Het lijkt hem beter en
goedkoper om de medewerk(ster)s van huis uit te laten werken. Hans
de Vries is van mening dat de BWO best meerdere vestigingen mogen
hebben en dat we de huurcontracten moeten verlengen. De voorzitter
is voorstander om de medewerker(ster)s vanuit huis (tegen
vergoeding) laten werken. Er zal dan aan ieder wel een VOIP telefoon
moeten worden gegeven, een computer, printer, zo kunnen ze vanuit
huis op de server inloggen om bij de dossiers te komen. De voorzitter
stelt voor dit in stemming te nemen. 2/3 van de aanwezigen stemmen
voor het plan van Johan van der Meer. De voorzitter zal de attributen
bestellen en kunnen op 3 september 2018 operationeel zijn. De
huurcontracten
zullen
niet
verlengd
worden.
c. De offerte voor de telefonie is € 12.475,00 en is door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd.
d. De BWO heeft per 1 augustus 2018 1145 leden, ongeveer 375 leden
hebben een procedure lopen en maken direct gebruik van de diensten
van de BWO. Dit is niet teveel en er zal geen ledenstop ingevoerd
worden, omdat de meeste leden gedetineerd zijn, en daardoor geen
contributie betalen, de BWO kan contributie goed gebruiken om
toekomstige activiteiten te kunnen starten waaronder het opvanghuis
waar al lang naar wordt gestreefd.

4. Rondvraag;
Geen vragen of opmerkingen

5. Sluiting, De voorzitter sluit de vergadering.

Ondertekend,
w.g.
De voorzitter

w.g.
De notulist.

