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Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 15 april 2014 gehouden in de
Trinitatiskapel te Dordrecht.
De voorzitter opent om 20.20 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. Hij memoreert in het kort de diverse evenementen, die het afgelopen
verenigingsjaar hebben plaatsgevonden en de lopende zaken, die het bestuur en de
diverse werkgroepen momenteel bezighouden.
1. Vaststelling agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Berichten van verhindering zijn ontvangen van:
Dhr. Naaktgeboren, Dhr. Havers, Dhr. Koekkoek, Dhr. Brok en Dhr. Koonings.
Tevens is ontvangen het overlijdensbericht van de heer M. Koning.
4. Notulen van de jaarvergadering dd. 9 april 2013
Deze notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2013 van de secretaris
Na voorlezing door de secretaris wordt dit verslag goedgekeurd.
6. Het financieel jaarverslag
Na een korte toelichting door de penningmeester wordt zijn jaarverslag goedgekeurd.
7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar 2013 (décharge)
Namens deze kascontrolecommissie wordt door de heer J. den Boer de
vergadering meegedeeld, dat zij de boeken van de penningmeester hebben
gecontroleerd en hebben goedgevonden. Zij stelt de vergadering voor de
penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem
aangenomen. In hun verslag beveelt de commissie aan de boekhoudkundige
software te moderniseren.
8. Verkiezing van een lid tot het nazien der rekening van de penningmeester
over 2014 en 2015
Dhr. J. den Boer treedt af en aangemeld hebben zich als nieuwe leden van deze
commissie de heren Herfst en Huisman. Beide heren zijn niet aanwezig.
Met goedvinden van de vergadering wordt de heer Herfst alsnog uitgenodigd
zitting te nemen in de kascontrolecommissie. De commissie zal dan bestaan uit
de heren Huisman en Herfst.
9. Begroting 2014
Na de toelichting door de penningmeester wordt de begroting goedgekeurd.
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10. Verkiezing leden van het bestuur
Toelichting: Aftredend is de heer T. Hoogerwerf. De heer Hoogerwerf stelt zich
niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden draagt het bestuur voor: mevrouw
mr. C.H. Ritter en de heren drs. A.P.A. van Rooden en A. Versendaal.
De voorzitter dankt de heer Hoogerwerf voor zijn grote inzet (d.w.z. vier jaren als
lid / voorzitter van de activiteitencommissie en tevens drie jaren als lid van het
bestuur) voor de Vereniging. Hij overhandigt dhr. Hoogerwerf een cadeaubon.
Drie nieuwe bestuursleden zijn door het bestuur voorgedragen (zie aanhef). Er
hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Deze bestuursleden worden
unaniem benoemd.
Tevens nemen wij afscheid van de commissieleden de heer Beijerman en
mevrouw Korteweg. Voorzitter bedankt ook hen met een cadeaubon. Mevrouw
Bax-Besemer stopt met het lay-outwerk voor de Jaarboeken. Voorzitter
memoreert de enorme inzet door haar hiervoor getoond. Haar taak wordt
overgenomen door Jan den Houter (R.A.D.)
11. Commissies en werkgroepen
De activiteitencommissie is geheel vernieuwd.
De nieuwe leden zijn: Fietje Hoyer, Aart Versendaal en Hein Ruiter.
Elisabeth van Heiningen verlaat de werkgroep Oral History. Zij wordt opgevolgd
door Michel van Mourik Broekman.
De nieuwe werkgroep PR en Websitebeheer wordt gevormd door:
Peter van Rooden, Aart Versendaal, Olga Harmsen en Marcel Maassen.
12. Rondvraag
Gevraagd wordt of er een vervolgcursus Dordtologie komt.
Antwoord: Dit is niet onze eigen activiteit, maar we verwijzen naar de website van
deze cursus.
Gevraagd wordt of het bestuur de aanwijzingen van de kascontrolecommissie zal
opvolgen.
Antwoord: Natuurlijk zullen deze aanbevelingen binnen het bestuur worden
besproken.
13. Sluiting
Met dank voor ieders aandacht sluit de voorzitter om 20.50 uur de vergadering.
Aansluitend op de Algemene Jaarvergadering houdt de heer Jean M.A. van
Wageningen een lezing over het jaarboek 2013, getiteld Van Snuif naar Staal.
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