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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020.  
 

De Algemene Ledenvergadering werd bijgewoond door 30 leden die als bonus voor 
trouw bezoek, een gratis kopje koffie of thee kregen en een lootje voor de verloting 

later op de avond. 
  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en vraagt of de 
aanwezigen een lootje en een bon voor koffie of thee hebben gehad. Ook vraagt 

de voorzitter of er nog aanvullingen zijn op de agenda, die zijn er niet. 
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 5 maart 2019. 

Het verslag wordt zowel tekstueel als “naar aanleiding van” aan de orde gesteld. 

Geen van de aanwezigen heeft op of aanmerkingen. 
Het verslag wordt goed gekeurd. 

3. Jaarverslag van de secretaris.   

Het verslag wordt toegelicht door de secretaris. Hoewel het ledental de laatste 

jaren nagenoeg gelijk blijft roept de secretaris de aanwezigen toch op om nieuwe 

leden te werven. Op dit moment telt de afdeling 249 leden, één minder dan vorig 

jaar. Er zijn geen vragen voor de secretaris naar aanleiding van het verslag. 

Onder dank zegging door de voorzitter wordt het verslag aangenomen en de 

secretaris bedankt voor het verrichte werk.  

4. Financieel verslag over het boekjaar 2019 en de begroting voor 2020.  

De penningmeester ligt het verslag toe. Belangrijk is dat we wederom met een 

klein positief saldo zijn geëindigd. Het positieve saldo is het gevolg van goed 

beheer en enkele éénmalige meevallers. Ook het nieuwe contract voor de zaalhuur 

helpt omdat dit lager is dan eerdere jaren maar het betekent wel meer werk voor 

de bestuursleden. Het wordt elk jaar moeilijker om met een positief saldo te 

eindigen omdat de kosten stijgen en de afdracht van Zoetermeer aan de afdeling 

gelijk blijft. Vooral de lezingen worden steeds duurder maar het bestuur meent dat 

we hier niet op willen en kunnen bezuinigen, het is in de winter de kernactiviteit 

van de afdeling. 

Er zijn geen vragen over het financieel verslag.  

5. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bij monde van de heer L. Prins meldt dat de boekhouding in orde 

is bevonden. De kascommissie spreekt zijn waardering uit voor het gevoerde 

beleid en benadrukt het positieve feit dat er een aparte rekening is voor het rayon. 

6. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester en bestuur. 

Het financieel verslag wordt onder dankzegging en met applaus goedgekeurd. De 

penningmeester en het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid. 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

De heer L. Prins wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de kascommissie 

omdat zijn termijn erop zit. Aan de vergadering wordt gevraagd om een nieuw lid 



voor de kascommissie aan te wijzen. De heer Kloos stelt zich beschikbaar, 

daarvoor dank. 

8. Bestuur. 

Mevrouw Elly van de Wiel – van Kemenade treedt regulier af en is beschikbaar 

voor herbenoeming. Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend wordt Elly 

onder applaus voor een nieuwe termijn benoemd. 

Mevrouw Carla Reijnhout heeft 9 jaar zitting gehad in het bestuur. Door drukke 

werkzaamheden is zij niet langer in staat de bestuursfunctie met haar andere 

werkzaamheden te verenigen. De voorzitter spreekt haar kort toe en overhandigd 

haar een blijk van waardering van de afdeling. 

Ook Lita van Soest – Jialel neemt afscheid als lid van de commissie workshops en 

cursussen. Zij kan niet aanwezig zijn vanavond maar zij zal door het bestuur met 

een bloemetje worden bedankt voor haar inzet. 

Het bestuur heeft besloten om de functies van Carla en Lita op dit moment niet 

opnieuw in te vullen en de taken over de overige leden te verdelen.  

9. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting van de Vergadering 

De voorzitter sluit om 19.58 de vergadering. 

 

 


