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Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 17 april 2018, gehouden in de 

Trinitatiskapel te Dordrecht. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. Zij memoreert in het kort het bijzondere jubileumjaar en de evenementen die  

in het kader daarvan zijn georganiseerd. In het bijzonder de twee stadswandelingen, het 

jubileumboek, de feestavond en de tentoonstelling in het Dordrechts Museum. Ook de 

Puienprijs, die in 2017 voor het eerst werd uitgereikt, werd onder de aandacht gebracht.  

 

M.b.t. de toekomst vertelt de voorzitter over de missie van de vereniging, waar het bestuur 

mee bezig is. Er hebben enkele brainstormsessie plaats gevonden onder leiding van 

Marloes Bax en er wordt gestreefd naar meer samenwerking met andere verenigingen. 

Daarnaast is er contact gelegd met alle politieke partijen en is er van gedachten gewisseld 

over ideeën en plannen over de binnenstad. De vereniging is voornemens in september 

een grote lezing te organiseren waarbij samen gewerkt zal worden met andere 

verenigingen. 

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

  

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Ontvangen zijn berichten van verhindering van: 

Dhr. Brok, Mw. Bakker, Dhr. Hazenberg, Dhr. Mookhoek, Dhr. Donk en Dhr. Götz. 

 

4.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 11 april 2017  
 Dit verslag wordt goedgekeurd met een kleine correctie: De la Mare moet zijn Delemarre. 

Dank aan de secretaris. 

 

5. Jaarverslag over het jaar 2017 door de secretaris  

 Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd. 

 

6.    Het Financieel Jaarverslag 2017 door de penningmeester  

 De penningmeester geeft een korte toelichting, waarna het financieel jaarverslag wordt 

goedgekeurd. Een vraag vanuit de aanwezigen: waarvoor is de reservering van € 5000,- ?  

Penningmeester geeft aan dat dit gereserveerd is voor een grote lezing.  
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7.  Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over 

het jaar 2017 (décharge) 

 Dhr. Van Valen meldt namens de commissie (mw. Bierenga), dat de boeken zijn 

gecontroleerd en goed bevonden. Met complimenten aan de penningmeester! Hij stelt de 

vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, welk voorstel wordt aangenomen. 

  

8.  Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de 

penningmeester over de jaren 2018 en 2019 

 Dhr. Van Valen treedt nu af als lid van deze commissie. Mw. Bierenga treedt af, zij stellen 

zich herkiesbaar en worden herkozen, zodat deze commissie nu bestaat uit dhr. Van Valen 

en mevrouw Bierenga.  

Dhr. Boezeman wordt gekozen als plaatsvervangend lid van deze commissie. 

 

9. Begroting voor het jaar 2018 

 Over de begroting worden geen vragen gesteld. Deze wordt goedgekeurd.  

 

10. Verkiezing leden bestuur 

 Mw. Harmsen, dhr. De Meer en dhr. Akerboom zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. 

Zij worden allen per acclamatie herkozen.  

  

11. Commissies en werkgroepen 

 Alle commissies werken hard. Dhr. Grootenboer wil de leiding over de distributie graag 

overdragen. Dhr. Van Gulik zal dit gaan overnemen. Verder is er geen nieuws vanuit de 

commissies of werkgroepen. 

 

12. Rondvraag 

 Mw. Van Heiningen pleit ervoor de advertentie in ons blad van aannemer Van Pelt te 

weren, daar zij zijn beleid afkeurt. De aanwezigen zijn hierover verdeeld. Het bestuur zal 

het advertentiebeleid aan het algemeen wettelijk kader toetsen.    

 Een aanwezige merkt op dat zij bij de vorige lezing voor een gesloten deur stond, omdat 

de zaal vol was, hetgeen zij zeer spijtig vond. Het Bestuur betreurt dit en biedt haar 

excuses hiervoor aan; er was in de aankondiging van de lezing overigens wel gewezen op 

de noodzaak tijdig aanwezig te zijn, gezien de verwachte opkomst. 

 

13. Sluiting. 

 Om 20.39 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigt allen uit 

voor de film van jubileumavond van 27 mei j.l. Na de pauze zal dhr. Weltevrede een 

lezing geven over het te verschijnen jaarboek, waarna het eerste exemplaar van het nieuwe 

jaarboek overhandigd wordt aan de oudste nog levende telg van de familie Dicke.   


