ALV 20-04-2022
Aanwezigen: NT, PN, DO, LM, LT,TM, MB, DO2, TS, NN, QV, JO, LW, RdJ.
Aanwezigen: 14
Opening: 20:02
NN: iedereen telefoons even uit, en laptops even uit.
Goedkeuring van de agenda: Ja
Goedkeuring notulen en nog aan/opmerkingen: geen opmerkingen.
Bestuurswijzigingen: GK is eruit, LW gaat eruit, NN is voorzitter, PN is penningmeester.
Kosten intro omhoog naar 75 euro, want de kosten voor het eten is omhoog gegaan dus de kosten
voor de inschrijving moeten omhoog.
Budget rondjes van A.S.V. Omnivas:
Het idee erachter: Dat we van Omnivas een rondje kunnen geven als het in bijvoorbeeld de soos erg
gezellig is dat we dan een rondje kunnen geven aan de mensen die aanwezig. Hier volgend jaar een
budget voor maken.
Intro begroting:
Er is een vergelijking gemaakt tussen 2020 en 2022 met de begroting. We hebben van 2020 alleen
geen resultaten, maar de boel komt wel redelijk overeen met de resultaten van 2019.
De bijdrage van de nullen is van 70 naar 75 gegaan om alle kosten te dekken. We gaan hier uit van
180 nullen.
A.S.V. Omnivas geeft hetzelfde als normaal: 1500
Onze sponsoren Interflow en Continu zijn weggevallen dus dat is 2000 euro minder.
We staan nog wel 100 euro in de plus.
Kroegentocht nog steeds 6 kroegen die meedoen dus dat is 600 euro.
3e groepsleider hetzelfde, 12x30
infomarkt, 750, zoals normaal.
DO: Waar halen jullie bij de infomarkt 150 vandaan?
LW: staat in oude contracten, deze hebben we aangehouden.
Introadmin, is hetzelfde gebleven, maar hebben we nu nog geen voorziene kosten voor.
Printkosten en folders, 200
Pallets: echt een shitshow, dus nu op 2000 euro begroot, we hebben ook nog geen partij gevonden
die pallets aan ons wilt leveren.
Boodschappen: we komen net onder de 1000 euro uit, dus daar zitten we goed, hij is wel begroot op
1250 omdat we in de berekening nog niet de extra boodschappen meegenomen.
Porto’s en lampjes: 100 euro, is denken wij meer dan genoeg.
Opblaasactiviteit: 500 euro, dit lijkt ons genoeg.
Brandstof en kilometervergoeding: 100,
TS: de prijzen zijn wel 1,5x zo duur geworden.
MB: dan passen we het toch aan naar 150
DO2: past het aan.

PN: BBQ, 2000 euro, we komen daar nu ook om redelijk op uit.
Onvoorzien: 500 ekkies.
IC consumpties: 300 euro, gaan we lekker van genieten natuurlijk.
Tentbenodigdheden, 100 euro, meer dan genoeg.
Hoornse vaart: is wat duurder geworden: 4 euro per persoon, 1050 komen we dan op uit. IC wordt
hier niet bij gerekend want wij mogen gratis.
Eindfeest DJ: We zijn nog op zoek, staat nu op 100 euro.
Aankleding groepen: 600 euro, 50 euro per groep.
Noordekadevergunning: vervalt, want we gaan niet naar de noorderkade.
Eten opbouw dag: 200 euro.
Licht en geluid feesten: is naar 1500 gegaan, want we hebben al wat dingen liggen.
MB: dat lijkt me niet, je hebt wel meer nodig.
RdJ, DO: je hebt zeker meer nodig, vorig jaar had je voor 1 dag meer dan 1500 nodig.
DO: vraag ER en MV.
beveiliging aankomst nullen: 100.
DO: ze zijn wel duurder geworden, hou daar rekening mee.
MB: hebben we voor het eindfeest nog nodig?
JA
PN: neemt het mee in de begroting.
Pizza en patat zijn met de dag omgedraaid.
Shirts: 2000 euro. Zijn hetzelfde gebleven.
MB: Zijn wel duurder geworden.
DO2: markeert het.
Bandjes: hebben we nog liggen,
DO: zorgen wel dat jullie de rode bandjes verven, want de binnenkant is wit, en dit contrasteert niet
met de gele.
Verven.
PN: we willen een grote tent gaan kopen, dit wordt niet een IC uitgave maar een Omnivas uitgave.
Dit zal wel boven de 5000 euro komen, dus die komt de volgende ALV.
RdJ: Bedenk wel dat je de boel ook nog op moet slaan, en dat dat niet in de botenkelder kan want
dan krijgen jullie hem er nooit meer uit.
hebben jullie contact met WT gehad?
NN: wel wat, maar we krijgen niet zo vele reactie meer.
RdJ: koop een kratje bier en ga met m zitten.
EHBO/BHV; staat op 0, maar staat er wel in omdat er altijd wat gekocht wordt op de intro.
Oude gasfabriek: nog onbekend. Zijn we mee bezig. Is een braakliggend terrein naast het horizon.
Resultaten: negatief 460. Dit kan opgelost worden door de volgende dingen:
Sponsoren
Extra Bijdrage Omnivas.
SIF
DO: gemeente Alkmaar wil niet meedenken aan een alternatief voor de noorderkade?
Bestuur: nope.
RdJ: Kijk nog even naar de locatie waar nu de vaccinatielocatie staat, dat gaat binnenkort weg.
Zet voor de oude gasfabriek evengoed even een bedrag neer voor de compleetheid.
200 ekkies.
Voor de rest goedgekeurd.

DO2 voorstellen:
Ik ben DO2, zijn er nog vragen?
Hoi ik ben DO2 en ik ben 18 jaar en zit in het 2e jaar van elektrotechniek.
6 september 2021 was de eerste keer in de soos, en toen had ik gelijk FAC vergadering. Sinds dien
ben ik er bijna iedere dag
TS: welk dorp woon je
DO2: Heiloo
LW: wat wil jij betekenen binnen het bestuur
DO2: Misschien wil ik secretaris overnemen. Ik wil vooral veel leren, en dit een heel leuk bestuur. Ik
kan heel veel leren van bijvoorbeeld begrotingen.
DO: hoe ga je de communicatie tussen het sas en A.S.V. Omnivas verbeteren.
DO2: Ja, door met het SAS te praten.
NT: noem je dat praten wat je met DA doet?
LW: praten?
DO2: we hebben geen gezamenlijke vergadering tussen het sas en A.S.V. Omnivas.
LW: wel hoor Omnisas.
dames en heren: DO2.
Even stemmen,
Pauze.
DO2:
Voor 12
Tegen 0
Onthouden 2
Weekend weg resultaten:
we hebben geen verlies gedraaid, we stonden 165 euro in de plus.
Kosten:
Huur 1992,75
btw 21% 179.35
Toeristenbelasting 115
Bestelling Sligro sas: 272,22
Sligro bezoek: 195,18
Bus huur: 259,84
Boodschappen AH: 521,34 + 348,88
Borg van de bus hebben we gewoon terug gekregen.
Inkomsten: 4050
Uitgeven: 3885
Commissies:
FAC: yes
Wintersport: wordt opgezet volgend jaar door FK, AP en B(?)
MC: er komt een compleet nieuw MC, we willen weer hard aan de slag
IC: we zijn lekker bezig

IC bestaat uit:
LW, NN, AK, NT, PN, LM, LT, MB.
Er zijn wat wijzigingen maar dit is net besproken.
Weekend weg: We hebben geprobeerd een accommodatie te zoeken, maar het is helaas niet gelukt
om een geschikte accommodatie voor een redelijke prijs te regelen, dus het volgende weekend weg
wordt volgend jaar.
RdJ: wordt het volgende weekend weg een groter weekend weg?
PN: we gaan het volgend jaar bespreken. Ik ga het meenemen in de begroting.
LM; wat is het MC?
NN: het MC is de marketingcommissie.
LT: Het MC was destijds opgezet voor bijvoorbeeld meer merchandise te maken en deze onder de
leden te brengen.
SAS:
Potentieel nieuw bestuurslid: maar we gaan het niet zeggen.
De bierprijzen gaan misschien weer omhoog.
we hebben er ooit over na gedacht om de bierprijs naar de 2,00 te brengen, maar dan moeten de
munten ook mee.
1 juli is het lustrum, vergunning is aangevraagd, maar dat is echt helemaal aangepast. We moesten
plannen aanleveren die we nog nooit aan hoefden leveren.
Met het meifeest wordt het thema bekend gemaakt.
Vragen kunnen naar Piet@omnivas.nl
Nog eventjes TM:
Ik ga hier dus weg, ik ga naar Nijmegen en ga daar computing sience doen, en bier drinken.
Fla’s first fantastic froe froe fest.
MB: ik ga ook voor het einde van het jaar eruit. Dus we moeten nog een vijfde persoon zoeken.
Sluiting: 21:28

