NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADEING woensdag 16 mei 2018
“Bij Ernst”- Oosteinde 33- De Rijp
Aantal intekeningen 65 personen; 3 aanwezigen hadden zich niet aangemeld.
Grote consternatie vooraf; de voorzitter had als datum donderdag 17 mei opgegeven. In allerijl
werd de zaal “JanJanszoon” ontruimd en met rijen stoelen gevuld.
1. Opening:
Voorzitter Wim Heine opent om 20.08 uur de vergadering en heet een ieder van harte
welkom op deze bijzondere avond, gehouden binnen het kader van het 40-jarig bestaan.
Onze excuses voor de aanwezigen die noodgedwongen in een minder comfortabele positie
de vergadering “moeten” bijwonen en het ontbreken van het speciale gebak bij ontvangst
en wellicht een langere wachttijd op bestellingen. Dat wij hier toch bijeen kunnen komen is
een compliment waard voor het improvisatie vermogen van Ernst. Een welgemeend
applaus volgt.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Er zijn 33 meldingen van afbericht gekomen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017:
Er zijn geen vragen en/of bemerkingen, zodat de notulen onder dankzegging akkoord
worden bevonden.
4. Evaluatie van het afgelopen jaar door de voorzitter:
Via een PowerPoint presentatie geeft Wim een overzicht van de afgelopen jaren.
Zie hiertoe de bijlage OHV 40 jaar.
5. Jaarverslag 2017:
Zie hiertoe de bijlage jaaroverzicht 2017.
6. Financieel jaaroverzicht 2017:
De stukken zijn voorafgaande de vergadering uitgereikt.
Penningmeester Bertha van der Steen neemt het woord en geeft een duidelijke uitleg per
post. Op de vraag of iemand nog iets nader verklaard wil hebben reageert Rob Deckwitz
met een compliment aan het adres van de penningmeester. Bovendien dien ik een voorstel
in om de stukken 1 week vóór de vergadering op de website te plaatsen, zodat wij meer tijd
hebben om alles tot ons te nemen. Onder applaus wordt het voorstel aangenomen.
7. Begroting 2018/19:
De stukken zijn voorafgaande de vergadering uitgereikt.
Ook nu geeft Bertha een duidelijke explicatie. De contributieverhoging wordt met algemene
stemmen aangenomen en er zijn verder geen vragen (wordt in 2019 € 14,00).
8. Verslag financiële commissie 2017. Mevr. M. Gerarts en de heer A. van Ravensberg:
Bij monde van Ad van Ravensberg is alles gecontroleerd en akkoord bevonden.
Penningmeester en bestuur worden hiermede gedechargeerd!
9. (Her)benoeming financiële commissie 2018:
dhr. A. van Ravensberg en dhr. F. Harmsen
benoeming reserve cie-lid:
mevr. M. Gerarts.
10. Bestuurssamenstelling:

Aftredend en herkiesbaar zijn; Bertha van der Steen en Dick Grasboer.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld en onder applaus worden beiden herbenoemd.
11. Vooruitblik op het jaar 2018 door de voorzitter:
Zie het slotstuk van de bijlage jaaroverzicht 2017.
12. Rondvraag:
André Bakker (Adapt) vraagt of de statuten n.a.v. de presentatie moeten worden
aangepast? Voorzitter: dat zal in een bestuursvergadering aan de orde moeten komen,
maar vooralsnog is dat niet nodig.
Hans Geusebroek vraagt hoeveel mensen er nog van het 1 e bestuur leven. Voorzitter:
volgens het commentaar bij de foto 6 mensen.
Pim Terpstra stelt de vraag waarom de OHV gestopt is met archeologisch “onderzoek”?
Voorzitter: dat is tegenwoordig aan de gemeente. Kleinschalig archeologisch onderzoek
doet de gemeente zelf en voor grotere objecten worden gekwalificeerde bedrijven
ingehuurd. Resultaten worden gepubliceerd. Zelf graven is uit den boze!!
André Bakker: op 5 juni is in de Groene Zwaan “Erfgoedavond”, waarvan acte.
Cora Ney: 30 juni groot feest Starnmeer.
Fré Harmsen: op 29 mei een lezing in de bibloitheek over J.Janszn Weltevree.
13. Sluiting/pauze:
21.15 uur. Op het moment dat een ieder zijn drankje of frisje in de handen heeft, brengt
msd een toost uit op alle leden en op het geweldige improvisatievermogen van Ernst.
14. De voorjaarslezing door Harold Bos.
In tegenstelling tot de najaarslezing een verademing.
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