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1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 30 aanwezige leden 
plus het bestuur. De Heer en Mevrouw Algie, de heer van de Wiel, de heer 
en mevrouw Swane en mevrouw Hogervorst hebben zich afgemeld voor de 
vergadering.  

Tijdens de vorige algemene vergadering heeft de Heer Algie gevraagd of er 
melding gemaakt kon worden van overleden leden. Het bestuur heeft zich 
beraden en wil aan dit verzoek tegemoet komen met de aantekening zoals 
verwoord in het verslag van de vorige vergadering. Met deze beperking in 
het achterhoofd kan de voorzitter melden dat zover het bestuur weet ons 
geen leden zijn ontvallen door overlijden. 

Ook maakt de voorzitter melding van de opening van de jumelagetuin op 3 
juni 2022. Hoewel een activiteit van het jumelagecomité, was de tuin er niet 
gekomen door de enorme inzet van onze leden en vooral de 
secretaris/penningmeester Mevrouw Schreuder en haar man. Veel hulde 
voor de inzet en het resultaat mag er zijn. Nu het onderhoud nog en de 
voorzitter roept een ieder op om op donderdagavond vanaf 19.30 uur te 
komen helpen. 

2. Verslag ALV 7 september 2021 

De voorzitter stelt het verslag ter discussie. Opmerkingen worden gemaakt 
door Mevrouw van Spengen die onder punt 8 zich afvraagt of de woorden 
“de laatste Jaren” Mevrouw Swane – d’Aulnis de Bourouill niet te kort doen 
aangezien zij vele jaren actief is geweest. De tekst wordt gewijzigd door de 
woorden “de laatste jaren” te vervangen door ruim 20 jaar. Ook de 
opmerking van de heer L’ Honoré Naber, over de foute schrijfwijze van zijn 
naam wordt gehonoreerd en met excuses verwerkt. 

Daar er verder geen opmerkingen zijn wordt het verslag onder dank 
zegging vastgesteld. 

3. Jaarverslag van de secretaris 

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor een korte toelichting 
op het jaarverslag. Ondanks de Corona pandemie hebben er nog veel 
activiteiten kunnen doorgaan, hoewel soms in aangepaste vorm. Het 
verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag van de penningmeester 



De penningmeester licht het verslag toe. Corona is goed voor de 
portemonnee van de afdeling. Door het niet hoeven te betalen van zaalhuur 
en omdat er minder lezingen waren, hebben we dit jaar een batig saldo. 
Daar de afdeling voldoende eigen vermogen heeft is het streven van het 
bestuur om quitte te spelen en niet teveel geld over te houden, aan de 
andere kant willen we het geld natuurlijk ook niet over de balk smijten. 

Het bedrag is aan de reserve toegevoegd. Mevrouw Yvonne Wesselink vroeg 
zich af waarom in de begroting van dit jaar geen geld is gereserveerd voor 
de viering van het 100 jarig bestaan, zeker als de afdeling dit uitbundig wil 
vieren. Een goede vraag, de plannen die tot nu toe ontwikkeld zijn vragen 
niet om grote voor investeringen vooraf maar een speciale post was zeker 
te overwegen geweest. 

Omdat er geen verdere vragen zijn wordt het financieel jaarverslag en de 
begroting onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd. 

5. Verslag van de kascommissie 

Mevrouw L’Honoré Naber-Nijhof deed namens de kascommissie verslag van 
de bevindingen. Echter voor zij het verslag voorlas brak zij een lans om als 
leden samen met het bestuur invulling te geven aan de activiteiten van de 
afdeling. Het kan niet alleen het bestuur zijn die de activiteiten draagt maar 
wij allen, de leden zijn de afdeling en moeten dus ook de handen uit de 
mouwen steken! 

De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. 

6. Decharge penningmeester en bestuur 

Onder dank zegging voor het gevoerde financiële beleid wordt de 
penningmeester gedechargeerd. Ook het bestuur wordt decharge verleend 
voor het gevoerde beleid. 

7. Benoeming lid kascommissie 

Statutair treedt mevrouw L’Honoré Naber-Nijhof af. Een oproep om zich 
kandidaat te stellen voor de kascommissie wordt beantwoord door mevrouw 
van Leeuwen. De voorzitter heet haar hartelijk welkom als nieuw lid van de 
kascommissie. 

8. Bestuur en Commissies 

Vicevoorzitter en voorzitter van de excursiecommissie mevrouw Bontan 
treedt statutair af. Zij heeft te kennen gegeven dat zij zich opnieuw 
kandidaat stelt. Er zijn geen tegenkandidaten en daarom wordt mevrouw 
Bontan bij acclamatie herkozen tot bestuurslid van de afdeling. 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

Er kwam een vraag over de Engelandreis over meenemen van ponden. 
Hoewel overal gepind kan worden is het goed om toch enkele Britse ponden 
mee te nemen. In Engeland zal er weinig gelegenheid zijn om geld op te 
nemen. 

Precies om 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging 
aan de aanwezigen voor hun komst.  


