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Leden Algemene Vergadering,
In de Algemene Ledenvergadering op 30 november 2018, agendapunt 7 (Vastelling
contributie 2019) is besloten de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging te
verlagen. Als reden werd de omvang van het eigen vermogen aangevoerd.
In de vergadering is besloten het variabele deel van de contributie te halveren van 4
promille naar 2 promille van het bedrag dat PinkRoccade jaarlijks bij haar klanten in
rekening brengt voor gebruik van haar producten en services. Het vaste deel van de
contributie, het bedrag van €240,- per lid bleef ongewijzigd. Het maximumbedrag van de
contributie voor een enkele gemeente werd aangepast van €2900,- naar €1900,-.
Als laatste werd al in 2017 op de ALV besloten de bijdrage van PinkRoccade van
€50.000,- op jaarbasis af te bouwen naar €0,-.
Het resultaat van de keuzes is dat van een positief exploitatieresultaat gewerkt wordt
met een negatief exploitatieresultaat waarbij ingeteerd wordt op het eigen vermogen.
Deze keuzes houden niet lang stand en is slechts een beperkt aantal jaren houdbaar,
omdat de uitgaven jaarlijks hoger zijn dan de inkomsten.
Door stelselmatig in te teren op het eigen vermogen komt het moment dat de exploitatie
van de vereniging niet meer sluitend gemaakt kan worden en faillissement onvermijdelijk
is.
De reserves in de vorm van de spaarrekeningen zijn niet onuitputtelijk. Er wordt nu al
gewerkt met een "bewust" exploitatietekort. Bij gelijkblijvende inkomsten en uitgaven is
de GV in 2023 failliet.
De leden enquête uit 2017 en initiatieven uit de platforms van de laatste perioden laten
echter zien dat er een warme belangstelling is voor de GV en dat de behoefte aan een
actiever ondersteuning vanuit de GV aan haar leden als wenselijk wordt gezien.
De GV stelt zich actiever op, organiseert via de platforms online bijeenkomsten in de
regio, er zijn webinars gehouden. Kortom, de behoefte aan advies, samen optrekken en
samenwerking wordt belangrijker. Leden vragen de GV om in de landelijke overleggen
het gesprek aan te gaan over o.a. Open Source, Common Ground, Haal Centraal en wat
dit betekent voor de (kleinere) gemeente.
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Door deze steeds actiever wordende rol is het niet wenselijk de vereniging af te laten
stevenen op een faillissement.
Daarom heeft de Algemene Vergadering in haar vergadering van 25-11-2020 besloten
om in de periode van 2 jaren geleidelijk de contributie weer op het oude niveau van voor
het ALV besluit van 30 november 2018 terug te brengen.
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