4. Notulen 38e Algemene Ledenvergadering van de
RMU op 4 juni 2021 - webinar
1.
Welkom door J. Kloosterman, Raad van Bestuur
De heer Kloosterman heet allen hartelijk welkom.
2.
Opening door drs. A.P. de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht
De heer De Jong blikt terug op een veelbewogen jaar, waarin een coronapandemie om zich heen
greep. Omdat de coronamaatregelen nog van kracht zijn, is er geen onderlinge ontmoeting mogelijk.
En het uitstellen van de ALV naar later dit jaar is niet toegestaan. Met klagen en verlangen naar het
oude normaal zijn wij als samenleving en overheid ver van onze plek. Het belangrijkste is het
verlangen naar de openbaring van God door Zijn Woord en Geest.
De voorzitter leest uit Maleachi 4, waarna hij ingaat op het gelezen gedeelte.
Hij is dankbaar voor de achterliggende maanden, waarin de RMU via nieuwe middelen, zoals
webinars de binding met de leden in stand kon houden. Er is veel werk verzet. Hij bedankt het RMUpersoneel en wenst hen Gods zegen toe. Hierna gaat hij voor in gebed. Daarmee is de 38e ALV van de
RMU geopend.
3.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van de RMU gehouden op 28 oktober te
Veenendaal
Na de opmerking dat de vorige ALV in de Christelijke Gereformeerde Kerk is gehouden worden de
notulen goedgekeurd.
4.

5.
Verslag van de Raad van Toezicht over 2020
De voorzitter doet mondeling verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht over 2020. Er
zijn enkele reguliere vergaderingen via Teams en/of fysiek gehouden om strategische zaken door te
spreken. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het instellen van een bijzondere leerstoel vanuit de
RMU aan de TUA en hij ziet uit naar de inauguratie van ds. Zondag in september. Namens de RMU
heeft de heer Jongeneel als lid van de Raad van Toezicht zitting in het curatorium.
6.
Verkiezing leden Raad van Toezicht
De heer J. Flier wordt bij acclamatie herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht voor de RMU
werknemers. Via de daaropvolgende digitale stemming is hij ruimschoots herkozen.
7.

Verantwoording door de Raad van Bestuur

7.1
Jaarverslag 2020
De ALV keurt het jaarverslag goed.
7.2
Jaarrekening 2020
Een lid merkt op dat het oordeel van de accountant niet bij de stukken is gevoegd. De Raad van
Toezicht heeft voor de stukken getekend. Op aanvraag is het oordeel van de accountant in te zien.
De ALV dechargeert de Raad van Bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
7.3
Begroting 2021
De ALV keurt de begroting goed.
7.4
Vaststelling contributie 2022
Via de digitale stemming krijgen de leden in beeld dat de contributie per 2022 met 2,6 procent
verhoogd wordt. Dit roept verwarring op, omdat er een percentage van 1,3 werd genoemd. Er wordt

opnieuw gestemd met de uitdrukkelijk vermelding dat het om 1,3 procent gaat. Hierna gaat de
meerderheid akkoord met de contributieverhoging.
7.5
Terugblik en vooruitblik
Via een power point presentatie geeft de heer Kloosterman een toelichting over de effecten van de
coronapandemie op de werkzaamheden van de RMU. De RMU verwacht een ontslaggolf na het
ophouden van de overheidssteun voor bedrijven na de pandemie, maar er is ook groei te zien.
8.
Statutenwijzigingen
De heer Schreuders, MT-lid, geeft een toelichting op de statutenwijzigingen, zoals die verwoord zijn
in het voorstel tot statutenwijziging en weergegeven in de revisie.
Een lid merkt op dat het beter is om in artikel 12, lid 2 het woord ‘vaststellen’ te gebruiken, omdat dit
ook in het betreffende artikel in het BW gebruikt wordt. Dit wordt meegenomen. De tekst wordt
voorafgaande aan de aanbieding aan de notaris doorgenomen op eventuele onvolkomenheden.
Hierna wordt de statutenwijziging in stemming gebracht. Van de 25 aanwezig leden stemmen er
vierentwintig voor en een tegen. Dit betekent dat de vereiste drie-vierde meerderheid van de ter
vergadering aanwezige leden instemt met de voorgestelde statutenwijzigingen.
Van de RMU Werknemers zijn 24 leden aanwezig. Drieëntwintig leden stemmen voor en één lid
stemt tegen. Van de RMU Werkgevers is één lid aanwezig. Eén lid stemt voor en geen tegen. De
statuten van respectievelijk de RMU Werknemers en die van de RMU Werkgevers kunnen daarmee
eveneens aangepast worden.
9.
Bedrijfspresentatie Restment
De heer L. Prins geeft als RMU-lid van het eerste uur en directeur van Restment een
bedrijfspresentatie.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, maar via de chat zijn wel positieve reacties
binnengekomen.
11. Felicitatie jubilarissen
De heer Kloosterman feliciteert de 540 leden met hun 25-jarig lidmaatschap van de RMU. De RMU
mag zich gelukkig prijzen met hun jarenlange steun. Hij bedankt hen hiervoor hartelijk en zegt toe
dat zij een presentje kunnen verwachten.
De heer De Jong merkt op dat hij de jubilarissen graag had ontmoet om iets te horen over de
betekenis van de RMU de afgelopen 25 jaar. Hij feliciteert hen nogmaals en wenst hen Gods zegen
toe.
12. Sluiting door J. Kloosterman, Raad van Bestuur
De heer Kloosterman wijst erop dat de RMU ook dit jaar weer naar de leden toekomt, online of
fysiek. Op de website staat een kalender met activiteiten. Als eerste noemt hij een webinar voor
vrouwen op 15 juni 2021.
Hierna bedankt hij iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en bijzonder de voorzitter van de
Raad van Toezicht voor zijn aandeel deze middag en zijn werkzaamheden voor de RMU, samen met
de ander Raad van Toezicht-leden.
De heer Kloosterman sluit af met gebed.

