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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 

 

Aanwezig bestuur: Henk van Bergem   Voorzitter 

   Marianne van Meer-Borstrok Secretaris 

   Henny van Zetten   Penningmeester 

   Johan van der Kaaij   Activiteiten Coördinator 

   Jeroen Meijers   Webmaster  

 

1. Opening 

De Voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. Een speciaal welkomstwoord is er voor ons nieuwe lid Hans Koevoet. 

Aanwezig zijn 90 leden. 

Afwezig met kennisgeving zijn: dhr. En mevr. Dobbelsteen, dhr. Doornebos,  dhr. en 

mevr. van Gemert, mevr. Giels- v.d. Boom, dhr. Izeboud, dhr. Kock, dhr. en mevr. 

Kools, dhr. en mevr. De Laat, dhr. En mevr. v.d. Linden, dhr. en mevr. van De Poel, 

dhr. en mevr. van Rhee, dhr Sentse en dhr. van Soelen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Behoudens de e-mails met opgaven en afzeggingen voor de ALV zijn er geen stukken 

binnengekomen. 

 

3. Verslag van de ALV van 22 maart 2018 

Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en, na 

ondertekening door Voorzitter en Secretaris gearresteerd.  

 

4. Terugblik over de activiteiten van de vereniging in 2018 door de voorzitter 

 

4 januari   Nieuwjaarsreceptie              59 deelnemers 

22 februari Mosselen Non Plus Ultra   26  ”        

22 maart Algemene Ledenvergadering            92 ” 

24 mei  Social, met lezing crashes WO2  44 ” 

5 juli  Barbecue     52 ” 

20 september Boottocht de Linge    45 ” 

25 oktober Oktoberfest      32 ” 

20 december Kerstlunchbuffet Non Plus Ultra  66 ” 

 

Vz houdt vervolgens een peiling onder de leden naar de belangstelling voor de 

volgende activiteiten: Bezoek aan regio Arnhem (oude LETS, KKSL e.d) en de 

KLudag op vlb Volkel op 14 juni, voor beide ruim voldoende positieve reacties. 

Geplande activiteiten: 4 juli BBQ ter afsluiting 1ste halfjaar, 17 of 24 oktober 

"snert" social, 20 december (vrijdag) Kerstlunch bij Non Plus Ultra  

 

5. Overzicht ledenbestand door secretaris 

Het huidige ledenbestand bedraagt 116 leden en 48 gezinsleden = totaal 164. 

Op 31-12-2018 bedroeg het aantal leden 115 en 48 gezinsleden = 163. 

Naschrift  notulist: normaal memoreert hier de voorzitter de leden, die ons 

ontvallen zijn. Is niet gebeurd, wordt de eerstvolgende ALV gedaan. Het betreft: 

mevr. Dikkie Weijts, dhr. Piet Weiss en dhr Aad Ros.  

 

6. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester  

Het verslag wordt bekeken en akkoord bevonden. Vz legt uit, hoe de kosten voor 

activiteiten tot stand komen. Voorts kan hij melden dat, o.a. door de vroege actie 

van de secretaris, nog slechts 2 leden hun contributie moeten voldoen. 

Dhr. Stander vraagt wéér om verhoging van de contributie, in het verslag 2018 staat 

omschreven dat dit niet gebeurt, bovendien vorig jaar uitvoerig besproken tijdens de 

ALV. Jeroen Meijers vult aan, dat bij Gz-R zo'n 20 % van de leden heeft opgezegd na 

verhoging contributie.  

 

 



7. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit dhr D. Schimmelpenningh en dhr. de Hoon. 

De kascommissie is voorafgaand op de vergadering bijeengekomen voor kascontrole. 

Dhr. Schimmelpenningh leest het verslag voor en deelt mee dat de kascommissie 

van mening is, dat de penningmeester een goed opgezette en uitgevoerde 

boekhouding voert en bedankt het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en 

overhandigt het getekende verslag aan de penningmeester. Voorzitter bedankt de 

kascommissie en overhandigt hen een attentie als dank voor de genomen moeite.  

 

8. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2018. 

Er wordt door de vergadering decharge verleend. 

 

9. Benoemen nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2019 

Voorzitter wordt dhr. P. de Hoon, uit de vergadering treden naar voren dhr M. 

Rousch en als reserve dhr. Weyts. 

 

10. Bestuursverkiezing  

Statutair treed af: Henny van Zetten, hij stelt zich herkiesbaar en wordt vervolgens 

door de vergadering, onder luid applaus herkozen. 

Tussentijds treedt af: Marianne van Meer, secretaris. Voor deze functie hebben zich 

geen kandidaten gemeld. Vz vraagt de vergadering of er eventueel kandidaten in de 

zaal aanwezig zijn, maar hier wordt niet op gereageerd. 

 

Het bestuur wordt dusdoende als volgt vastgesteld: 

Henk van Bergem   Voorzitter 

Vacature     Secretaris 

Henny van Zetten   Penningmeester 

Johan van der Kaaij   Activiteiten coördinator 

Jeroen Meijers    Webmaster 

Ton Franken    Ondersteunend lid (buiten verkiezing) 

 

Statutair rooster van aftreden: 

     2020 secretaris 

2021 Henk van Bergem     

     2021 Jeroen Meijers 

2021 Johan van der Kaaij 

2022 Henny van Zetten 

 

11. Rondvraag 

Vz neemt afscheid van Marianne van Meer, bedankt haar voor haar inzet en biedt 

haar namens bestuur en leden een attentie aan als blijk van waardering. Tevens 

bedankt hij haar echtgenoot Henk, voor de tijd, dat het bestuur haar heeft mogen 

"lenen". 

Dhr. van Gurchom constateert, dat er een snel verloop van secretarissen is en 

voorzitter stelt, daar geen mededelingen over te kunnen doen i.v.m. de wet op de 

privacy. Bovendien blijft het vrijwilligerswerk en eenieder bepaalt zelf hoelang hij of 

zij beschikbaar is. 

Dhr. Heemstra (?) vraagt hoe het met de toegangspassen is. Vz legt uit. Kort 

samengevat: iedere Postactieve kan een Type 3 pas aanvragen, maar Bureau 

Inlichtingen en Veiligheid stelt criteria en beslist. Géén "recht" dus. 

… waarom er ieder jaar verkiezingen zijn. Vz legt uit, dat dit statutair is vastgelegd. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 15:30 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun 

inbreng.  

 

 

 

M.M.H. Rousch      H.F. van Bergem 

Notulist b/a secretaris     Voorzitter 


