
 

 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen ALV 24 april 2016 

4. Jaarverslag over 2016 door secretaris 

5. Jaarrekening over 2016 door penningmeester 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Verkiezing kascontrolecommissie-leden 

8. Begroting 2017, inclusief vaststelling contributie 

9. Verkiezing bestuursleden 

10. Galerie / ‘t kwartier 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

12. Sluiting 

Datum: 14 juni 2018 

Aanvang: 19:30 uur 

Plaats: Hotel Dekkers, 

Ossendrecht 

Aanwezige bestuursleden: J. Luysterburg, E.M.P. 

Cleeren, L. Kools, J. Mathijssen,C.P. Cleeren, 

Afwezige bestuursleden: Fr. Klaassen, D. Verbeek 

Aanwezige leden: 

21 

 

1. Opening en welkom. 

De voorzitter heet om 19:40 uur iedereen van harte welkom op deze donderdagavond. 

In verband met verschuivingen in het bestuur is gekozen om de ALV op een later tijdstip 

te plannen. Ook is gekozen voor de donderdagavond in plaats van de zondagochtend. 

 

2. Mededelingen. 

Terugkijkend kunnen we zeggen dat er een goed verenigingsjaar achter ons ligt. Een 

jubileumjaar met veel activiteiten waaraan iedereen deel kon nemen. Vooruitkijkend 

kunnen we stellen dat het aantal bestuursleden is verminderd. De vereniging is op zoek 

naar nieuwe bestuursleden.  

Rabobank clubkasactie: opbrengst € 749,70 

Stripboek door Bert Janssens, de leden krijgen dit als extra aangeboden door de HKK. 

Op 5 juli onthulling standbeeld Paulientje bij deze gelegenheid zal het stripboek worden 

uitgebracht en kort daarna bij de leden worden bezorgd. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 23 april 2017. 

De notulen van de ALV van 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag over 2017. 

De secretaris heeft met behulp van de werkgroepen het jaarverslag opgesteld. Vanuit de 

ALV zijn er geen vragen over het jaarverslag. De werkgroepen worden bedankt voor 

hun bijdrage. 



5. Jaarrekening over 2017. 

Geen van de aanwezigen heeft vragen en/of opmerkingen zodat er ingestemd kan 

worden met de jaarrekening 2017. De penningmeester wordt bedankt. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie. 

Ook dit jaar is de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen. De kascontrolecommissie 

bestaat uit dhr. K. Rennen (aftredend) en de heer E. Minnebach. De verklaring die door 

hen is afgegeven dat alles is orde is bevonden wordt voorgelezen door de voorzitter. De 

penningmeester wordt gedechargeerd. Geconstateerd wordt dat de financiën teruglopen. 

 

7. Verkiezing kascontrolecommissielid. 

Conform het aftreedschema is dhr. Rennen niet herkiesbaar. Het bestuur vraagt de 

aanwezigen wie wil toetreden tot de kascontrolecommissie. De vergadering stemt in om 

Mevr. F. Stoutjesdijk toe te laten treden tot de kascontrolecommissie. 

  

8. Begroting 2018 en vaststelling contributie. 

Geen van de aanwezigen heeft vragen en/of opmerkingen zodat ook de begroting 

vastgesteld wordt.  

De contributie voor 2019 wordt na een presentatie door de penningmeester vastgesteld 

op € 22,50 per jaar. Over de portokosten zal het bestuur zich -met mandaat van de 

vergadering- later dit jaar buigen. 

 

9. Galerie / ’t Kwartier. 

De voorzitter geeft een toelichting op de huidige plannen / stand van zaken met 

betrekking tot het museum / de Galerie / ’t Kwartier. 

• Museum den Aanwas: 

o Als gevolge van lekkage eerder dit jaar vindt reparatie plaats. 

o Het bezoekersaantal loopt terug. Naar aanleiding hiervan vraagt mevrouw 

Stoutjesdijk om extra aandacht in de weekbladen. Ook flyeren wordt 

geopperd. 

•  Heemhuisje: 

o De dakspanten zijn vernieuwd. Het dak moet nog vervangen worden. Op dit 

moment zijn daar nog onvoldoende financiële middelen voor.  

o Er wordt gezocht naar meer gebruiksmogelijkheden van het heemhuisje. 

Samenkomst van werkgroepen en bestuursvergaderingen vinden daar plaats. 

De voorzitter vraagt aan de leden actief mee te denken.  

o De heemtuin is aangetast door de buxusmot en zal verwijderd moeten 

worden. Er zal herinrichting plaats moeten vinden. De mogelijkheid van een 

groenvoorzieningsschool wordt geopperd. 

 

10. Privacybeleid. 

De penningmeester geeft een presentatie over de aangepaste wetgeving omtrent privacy. 

Het privacybeleid wordt door de vergadering vastgesteld. Wijzigingen zullen via de 

nieuwsbrieven en de website worden doorgegeven. 



11. Vaststelling beleidsplan. 

De penningmeester geeft een korte presentatie over het beleidsplan dat door het bestuur 

is vastgesteld. De vergadering stemt in met dit beleidsplan. Over de activiteiten die 

daaruit voortvloeien wordt in volgende ledenvergaderingen verantwoording afgelegd. 

 

12. Bestuursverkiezing en erelidmaatschap. 

Bert Janssens is inmiddels gestopt als bestuurslid. Luce Hengst en Loes Kools zijn 

regulier aftredend, Dees Verbeek is regulier aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Hij wordt wordt herkozen.  

 

De voorzitter spreekt een woord van dank aan de aftredende bestuursleden. 

 

13. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt. 

• Op 23 november 028 is er weer een regioquiz en er heeft nog geen aanmelding 

plaats gevonden door onze hkk. Dit kan alsnog bij De Geerhoek. De quiz is in 

Wouw. 

 

14. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de 

vergadering om 21:00 uur.  

 

Aldus opgemaakt en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april 

2019.  

 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

J. Luysterburg      E. Cleeren 


