Jaarverslag en Jaarrekening
Optimistenbond 2015

(Inclusief de notulen van de jaarlijkse algehele ledenvergadering)

september 2016

Inleiding
De optimistenbond bestaat in 2015, sinds 26 augustus 2009, 6 jaar. We zijn met een klein
aantal trouwe leden en vol optimisme voor de toekomst.
De Optimistenbond is een vereniging en non-profit organisatie. Het bestuur werkt
onbezoldigd evenals de andere betrokkenen. In 2015 hebben we de volgende activiteiten
ontwikkeld.

Activiteiten 2015
In 2015 hebben we twee keer op de levenskunstbeurs gestaan. Uit uitdelen van
optimistische spreuken van allerlei beroemd en niet beroemdheden is steeds weer een
aangename manier om in gesprek te raken over het optimisme en de reden waarom we
deze vereniging hebben opgericht.
In 2015 is Fred opnieuw gekozen om onze voorzitter te zijn en hij heeft veel inspirerende
ideeën over de ontwikkeling en groei van de optimistenbond.
We hebben ook weer een aantal nieuwsbrieven uitgebracht en het mogelijk gemaakt om
deze via de website te kunnen bekijken, waardoor de niet leden ook mee kunnen genieten.
Naast de website en nieuwsbrief houden we contact met leden en belangstellende via
facebooek en twitter.
Elk jaar zorgen we voor een update op de website zodat de vereniging haar ANBI status kan
behouden.
Tenslotte, tijdens onze jaarlijks bijeenkomst voor de jaarvergadering met onze leden en voor
belangstellende hebben we dit een lachworkschop georganiseerd. Deze workshop was zeer
inspirerend, vol met humor, lachen dus en inzichten over de betekenis en werking van de
lach. De workshop werd verzorgd door Miranda Middag van de Succesfabriek;
www.lachenwerkt.nl .

Optimisten zonder grenzen en ontwikkelingen in het buitenland
Op 4 oktober 2005 is de Optimistenbond van het koninkrijk België opgericht. Daarna zijn er
zusterverenigingen ontstaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Benin, Monaco,
Zwitserland, G.H. Luxemburg en weldra ook in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada,
Noorwegen, Congo, Congo Brazzaville, Rwanda, Mauritanië, Gabon, Marokko, Bulgarije en
Rusland.
Op 19 november 2008 hebben we in het Stadhuis Brussel en in de aanwezigheid van de
Burgemeester de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen opgericht als
moedervereniging van onze beweging. Ze bekwam dit jaar de erkenning als Raadgevend
Lid van de Economische en Sociale Raad van de U.N.O.
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Op dit moment zijn er wereldwijd totaal zo’n 100.000 leden verbonden aan de verschillende
vereningingen van optimisten.

Optimistan
Optimistan, de staat van bewustzijn. Optimistan is een visie, gericht op het wereld
burgerschap. We zijn allen lid van de bevolking van deze wereld, een wereld zonder
grenzen. Kijk op optimistan.org voor meer informatie.
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Staat van baten en lasten
10 september 2016
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Verslag Ledenvergadering
Datum:

06 juni 2015 – jaarvergadering en lachworkshop

Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Soest, Insingerstraat 39 3766 MN
13:00 uur
Hans, Ruud, Fred en Anke

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Inspiratierondje: Hans heeft het nieuwe deel van Anastasia binnen gekregen. Hij vertelt waar
het over gaat en geeft aan dat dit hem inspireert.
Ruud vindt dat optimisme is mogelijkheden zien. Als iemand zegt, ik zie een probleem, dan
vindt de optimist mogelijkheden.
Fred doet verslag van Brussel. Was erg leuk en veel mensen van uit de hele wereld
gesproken. Ook verteld Fred over een boek dat geschreven is door de directeur van BNI
Nederland, Aqile Radiab. Een mooi verhaal over wat hem is overkomen. Dat is optimisme.
Anke geeft aan dat zij door het doen van de Passietest workshop nieuwe inzichten heeft
gekregen en besloten heeft een opleiding te gaan doen.

Financieel jaarverslag
Ruud geeft uitleg over de balans en de begroting. De reservering is nu nul en we zullen dit
jaar zuinig moeten zijn om niet over het budget te gaan.
Het jaarverslag met het financieel jaarverslag kan na deze vergadering op de website
geplaatst. Ruud stuurt het naar Anke en zij zal het plaatsen; actie.
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester voor het verzorgen van de
financiële administratie in 2014.
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Activiteiten 2014
Gerealiseerd:
●

30 &31 augustus 2014 Levenskunst beurs. Dit was weer een leuke beurs; gaan we
mee door.
● 11 maart 2015 Passietest workshop. Dat is goed bevallen. Een leuke opkomst ook.
● 26 april 2015 Beurs bewust Soest. Dit werd georganiseerd door locale ondernemers
van Soest in het gebouw van de Democratische school de Ruimte. Dit was met ruim
50 kramen en 200 bezoekers een mooi succes. De optimistenbond kreeg daardoor
één nieuw lid erbij. Het was in sfeer vergelijkbaar met de levenskunstbeurs, maar iets
dichter bij huis.
Gepland:
● 4 & 5 juli 2015 Levenskunst Festival op landgoed Op Hodenpijl in Schipluiden
● 5 & 6 september Levenskunst Festival op landgoed Beukenrode in Doorn

De toekomst van de Optimistenbond van Nederland
Hans; heeft een mind map over de toekomst van de Optimistenbond gemaakt en deze
gedeeld met het bestuur. Enerzijds, hoe meer hoe beter. Zelf is hij daar wat gereserveerd
over. Hans wil meer naar mens zijn toe in plaats van aantallen. Maar dat kan prima naast
elkaar. Interviews doen met optimisten lijkt Hans nog steeds leuk. Praten met anderen vindt
hij interessant. Dit staat dan ook nog op zijn wensen lijstje. Logistiek is het een beetje lastig
op het moment. Optimisme is een ander ondertoon aan het krijgen. Hoezo optimisme
tegenover pessimisme? Niet goed en slecht. Vanuit een ander perspectief kan wat goed is,
slecht zijn. Dit zal zich verder gaan ontwikkelen. Het gaat een laag dieper. Hoe dat zijn vorm
gaat krijgen weet hij nog niet. Het is jammer dat we hier met zijn vieren een jaarvergadering
aan het houden zijn. Functies vindt Hans minder belangrijk. Ieder gaat zijn weg. Laten we zo
verder gaan. Wat Hans betreft zaait het gewoon.
Ruud; met wie hij er ook over praat, iedereen is enthousiast, positief en optimistisch. Weinig
mensen zijn negatief of afwerend. Hoe kunnen we als vereniging dit verder uitbreiden en
groeien? Luc uitnodigen en vragen hoe hij het heeft gedaan. Mensen zeggen ‘wat een goed
idee’ maar ze worden geen lid. Dus als we daar iets op kunnen vinden doe ik mee. We gaan
in ieder geval door. Leuk om wereldwijd te denken: We zijn met 50 duizend mensen!
Fred; zaak wat uitbreiden en dat vertalen in activiteiten. Ik spreek een hoop mensen die dan
ook lid willen worden maar vervolgens vergeten naar de website te gaan. Fred gaat
formulieren in zijn tas stoppen zodat mensen direct kunnen tekenen. Leukste is dat je allerlei
mensen tegenkomt uit verschillende hoeken met verschillende achtergronden. Of we groot
worden of niet is niet heel belangrijk maar diepgang is wel belangrijk.
Anke heeft verder geen aanvullingen. Het is leuk om samen te komen, om elkaar te
inspireren.
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Verkiezing bestuur
Fred doet het voorstel om het bestuur voor het volgend jaar ongewijzigd aan te stellen.
Consent
Voorzitter:
Fred van Zwieten
Secretaris:
Jeroen Brons
Penningmeester:
Ruud van Middelaar
Leden:
Anke van Middelaar; Hans Anneveld
Bestuur is terug in functie gezet.

Rondvraag
●
●
●
●

geen rondvraag
dank aan Fred wat hij heeft gebracht in het afgelopen jaar
dank van Fred aan ons hij heeft ontzettend veel lol
dank voor notulen, financieel jaarverslag en de input met mailtjes

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering; 13:55 uur

Jaarverslag 2015

7

