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Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 13 oktober 2020 digitaal gehouden . 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle (digitaal) aanwezigen van harte welkom. 

In verband met Corona vindt de ALV pas in oktober plaats, i.p.v. in april. Het bestuur vond het niet 

verantwoord om met het maximaal aantal toegestane leden in de Trinitatiskapel te vergaderen. Dat is 

erg jammer, aangezien daardoor ook de uitreiking van het jaarboek dit jaar niet zal plaatsvinden. De 

voorzitter memoreert in het kort de activiteiten van vorig jaar en gaat ook in op de huidige tijd waarin 

diverse activiteiten zijn geannuleerd. Het is te hopen dat het alleen uitstel is en dat de activiteiten 

volgend jaar wél gehouden kunnen worden. 

 

Het tijdschrift en het jaarboek zijn in 2019 en 2020 op tijd verschenen. Dit dankzij de auteurs, de 

redactie en allen die geholpen hebben om de publicaties rond te brengen. Het bestuur spreekt hiervoor 

zijn grote dank uit. Twee leden van de redactie, de heren Jan van Tour en Kees van der Waal hebben 

de redactie verlaten. Beide heren zijn respectievelijk 9 en 7 jaar redacteur geweest en hebben een 

tiental jaarboeken en een twintigtal tijdschriften begeleid. De voorzitter bedankt beiden hartelijk voor 

het vele werk dat zij voor de Vereniging hebben verzet. Als blijk van dank zal aan beiden op een later 

post-Corona moment de penning van de Vereniging worden uitgereikt.  

 

Onder dankzegging wordt ook afscheid genomen van de dames Karin van Goor en Fietje Hoyer als 

leden van de activiteitencommissie. 

 

De heer Loet Megens heeft zijn werk als lid van de Commissie Erfgoed beëindigd. Ook hij wordt 

bedankt voor zijn inzet voor de Vereniging. 

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

  

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Ontvangen zijn berichten van verhindering van: de heer A. Brok  

 

4.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 April 2019 
Dit verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

 

5. Jaarverslag over het jaar 2019 door de secretaris  

Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd. 

 

6. Het financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester  

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

 

7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar 

2019 (décharge) 

Dhr. Job van Niftrik meldt namens de commissie (mw. Bierenga en dhr. Van Valen), dat de boeken 

zijn gecontroleerd en goed bevonden. Hij stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, 

welk voorstel wordt aangenomen. 
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8. Benoeming door de algemene vergadering van een lid van de commissie tot het nazien der 

rekening van de penningmeester over de jaren 2019 en 2020 

De heer Jan Van Valen treedt af. De heer P. van der Eijk wordt benoemd als commissielid, zodat deze 

commissie nu bestaat uit de heren Van der Eijk en Van Niftrik . 

Dhr. Jan Willem Boezeman wordt herkozen als plaatsvervangend lid van deze commissie. 

 

9. Begroting voor het jaar 2020 

Deze wordt door de leden goedgekeurd. 

   

10. Verkiezing leden bestuur 

Mevrouw Charlotte Ritter treedt af en heeft twee termijnen voltooid. Het bestuur had de heer Johan 

Abcouwer willen voordragen als voorzitter. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij echter moeten 

afzien van een bestuursfunctie. Mevrouw Ritter is bereid om tot de volgende ALV als voorzitter aan te 

blijven. De vergadering stemt hiermee in. 

Mevrouw Rinette Reynvaan-Jansen wordt als nieuw bestuurslid voorgedragen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. Zij stelt zich voor. Het is de bedoeling dat mevrouw Reynvaan in 2021 mevrouw 

Ritter als voorzitter opvolgt.  

  

11.  Commissies en werkgroepen 

p.m.  

 

12.  Rondvraag 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.  

 

13.  Sluiting. 

Om 20.39 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. Vervolgens logt een ieder uit.  


