Agenda

Algemene vergadering 20 november 2019
1. opening
De voorzitter zal deze feestelijke eerste vergadering openen en iedereen van
harte welkom heten.
2. mededelingen
Met name over de oprichting, het verloop, de notaris en andere logistieke zaken.
3. beleid (toelichting)
Bij wijze van mededeling (met mogelijkheid voor vragen) wordt het beleid voor
de vereniging gepresenteerd. Verwacht geen uitgeschreven versie met
strategische visie.
Het doel van de vereniging is geformuleerd als: Gebruikers van QGIS samen te
brengen voor kennisdeling, het bijdragen aan de ontwikkeling van QGIS, en
meer in het algemeen het gebruik van QGIS in Nederland te stimuleren .
Uitgaande van de vereniging als een doe-ocratie wordt dit ingevuld door de
leden.
4. lidmaatschap (stemming over de lidmaatschapsgelden)
De vereniging kent volgens de concept statuten drie soorten leden: gewone
leden, ereleden en begunstigende leden. Gewone en begunstigende leden zijn
in de beleving van het bestuur respectievelijk personen en organisaties.
Voorstel is de contributie vast te stellen op 25 euro/jaar voor gewone leden, en
100 euro/jaar voor begunstigende leden. Dit wordt in stemming gebracht.
5. inventarisatie eerste wensen (inventarisatieronde)
De vereniging kan een rol spelen in het samenbrengen van wensen voor QGIS.
Zeker waar het gaat om plugins voor specifiek Nederlandse zaken.
6. contributors meeting 2020 (presentatie)
Raymond geeft aan wat de contributors meeting is, waarom die naar Nederland
komt, en wat we als vereniging daarin kunnen/gaan doen.
7. Rondvraag en sluiting

Aansluitend borrel!

Verslag

Algemene vergadering 20 november 2019
1, 2, 3
De voorzitter liet deze punten soepel in elkaar overlopen. Als aanvulling op de
zaken genoemd in de agenda heeft de ledenvergadering het bestuur verzocht
voor de communicatie een groep op GeoForum aan te maken. Dit maakt de
zaken transparant, en zorgt dat meer mensen kunnen aanhaken.

4
Het lidmaatschapsgeld is met algemene stemmen vastgesteld op 25 euro per
jaar voor het persoonlijk lidmaatschap, en 100 voor bedrijfslidmaatschap.
Met meerderheid van stemmen is daarna aangenomen dat studenten voor 10
euro/jaar lid mogen worden.
Toegelicht is dat dit geld met name bedoeld is voor zaken die het gebruik van
QGIS in Nederland promoten: wat extra budget voor kennissessies,
promotiemateriaal, dat soort zaken. Zaalhuur (vaak een grote kostenpost bij
bijeenkomsten) is met name genoemd als iets dat we onderling moeten kunnen
regelen (de meeste mensen kunnen vast iets bij hun eigen organisatie regelen).
De angst dat dit potje mogelijk te weinig is is in de vergadering geuit. In dat
geval komt het bestuur met vervolgvoorstellen bij de ledenvergadering.
Vooralsnog is het vermoeden dat het moet kunnen, zeker als we voor een
duurdere activiteit een sponsor kunnen vinden.
5
Dit punt is door de voorzitter doorgeschoven. De discussie wordt in principe op
GeoForum gevoerd.
6
Even uit zijn rol als voorzitter tredend (en zijn pet als organisator van de
contributors meeting opzettend) presenteert Raymond de plannen voor maart
2020. Samen met Rosa en Aron vormt hij het Local Organizing comittee.
Daags voor de Contributors Meeting (of hackfest) wordt een workshopdag
georganiseerd. De nadruk zal bij deze workshopdag liggen op het meewerken
aan QGIS: documentatie, code schrijven, en andere zaken die van belang zijn.
Een kleine peiling in de zaal wees uit dat daar belangstelling voor is.
7
Gelukt.

