
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADEING woensdag 1 mei 2019  

In de Groene Zwaan- De Rijp. 

Aantal intekeningen: 29personen. 

1. Opening: 

Voorzitter Wim Heine opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom op deze avond. Op verzoek van een aantal leden wordt de opening nogmaals 

gedaan, maar dan nu met microfoon. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

Er zijn 17 meldingen van verhindering binnengekomen. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018: 

Er zijn geen vragen en/of bemerkingen, zodat  de notulen onder dankzegging en applaus 

akkoord worden bevonden. 

4. Jaarverslag 2018: 

Zie hiertoe bijlage 1: jaarverslag 2018.  

5. Financieel jaaroverzicht 2018: 

De stukken zijn voorafgaande de vergadering uitgereikt. 

Penningmeester Bertha van der Steen geeft een duidelijke uitleg van het geheel en 

aangezien er geen nadere vragen zijn, worden de stukken akkoord bevonden.  

6. Begroting 2019/20: 

Ook deze stukken zijn voorafgaande de vergadering uitgereikt. 

Ook hierbij geeft Bertha een duidelijke explicatie en dat resulteert eveneens in een snelle 

akkoord bevinding van de aanwezigen. 

7. Verslag financiële commissie 2018:                                                                                         

Dhr. F. Harmsen en de heer A. van Ravensberg, reserve cie-lid Mevr. M.Gerarts. 

Volgens de commissie is er veel werk verzet door Bertha , alles is gecontroleerd en, het zal 

u niet verbazen,  akkoord bevonden. Kortom; advies om décharge te verlenen. 

Penningmeester en bestuur worden vervolgens gedéchargeerd! 

8. (Her)benoeming financiële commissie 2019: 

Mevr. M. Gerarts en Mevr. T. Schipper-Hooijberg. 

benoeming reserve cie-lid:  

Dhr. F. Jonk. 

9. Bestuurssamenstelling: 

Aftredend en herkiesbaar is Eric Berkhout, Wim Heine is aftredend en na aarzeling ook 

herkiesbaar (de reden zal hij bij het volgende agendapunt duidelijk worden). Er zijn geen 

tegenkandidaten gemeld en onder applaus worden beiden herbenoemd. 

10. Vooruitblik op het jaar 2019/2020 door de voorzitter: 

In de eerste plaats ere aan Leo en Wilma als  LID VAN VERDIENSTE. 

Eigenlijk moet ik zeggen het team DEN ENGELSE. 

Start van Leo op 12 dec. 1976 in het bestuur namens het museum. Beiden alweer >25 jaar 

als vrijwilliger. Niet zomaar vrijwilligers. De collectie afbeeldingen zou niets zijn zonder hun 

actieve betrokkenheid. Daarbij gaat het niet zo zeer om het classificeren van het materiaal, 

maar om de beschrijving van wat er op staat, zodat je het met steekwoorden ook weer digitaal 



kan terugvinden. Dat is een ontzaglijke taak als je nagaat hoeveel materiaal er is en wat voor 

research je moet doen om het goed te beschrijven. CHAPEAU!!! 

Een prestatie die het waard is hier te memoreren en dat memoreren doen we met de 

toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste. Uitreiking vindt plaats. 

Leo geeft in zijn dankwoord een overzicht van het jonge verleden en oud medewerkers. Hij 

besluit met de woorden “we gaan nog even door, zeker met deze waardering”! 

Wim vervolgt het agendapunt: zie bijlage 2. 

11. Rondvraag: 

Mevr.. M. de Herder vraagt naar het adres van pakhuis “Vredereghter”:  

Antwoord: Kerkstraat 34 met subaanduiding, de woningen krijgen als nummer 32 met 

subaanduiding. 

Bertha geeft aan dat de zomeravondwandeling wegens te weinig interesse vervalt. 

De najaarsexcursie is op 28 september; gegevens en het inschrijvingsformulier staan in de 

e.v. Kroniek. 

Als er geen prangende vragen meer zijn dan pauzeren wij nu.(pauze volgens schema!) 

       

      12.Na de pauze een film van familie de Kadt en de verbouwing van “Melkfabriek De (Nieuwe)  

           Beemster”  tijdens de oorlog. 

           De films zijn, gezien de reacties, bijzonder gewaardeerd door de aanwezigen. 
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