
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018 

gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur na enig oponthoud  

i.v.m. opstartproblemen met de beamer en heet de aanwezige leden en 

in het bijzonder de ereleden J.v.d.Vlies, P.J.Bakker, B. v.d. Hel en 

B.Broekhuizen welkom.  

Ook dhr J.van der Neut van Staatsbosbeheer wordt welkom geheten. 

L.Wisselink, K. Van der Waal, J.Verschoor, M.Honders en T.Visscher 

hebben zich afgemeld. 

Inclusief het bestuur zijn 65 leden aanwezig. De voorzitter hoopt op 

een prettige vergadering. 

 

2.Presentatie Staatsbosbeheer 

Dhr J.van der Neut geeft een interessante presentatie over de 

Biesbosch en de na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen 

waar een aantal leden gretig gebruik van maken. 

Helaas werkt de apparatuur niet mee en kunnen de dia’s niet 

gepresenteerd worden. 

Afgesproken is dat dhr van der Neut in het najaar nogmaals een 

presentatie komt houden op de ark. 

 

 

 

 

 



3. Verslag van de vergadering van 31 maart 2017. 

Het verslag van deze jaarvergadering was eerder te lezen  in de 

nieuwsbrief en op onze site. 

Geen van de leden hebben vragen of opmerkingen over dit verslag.  

Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag over 2017. 

De stukken worden onder de aanwezige leden verspreid. De 

penningmeester Bert de Gruijter geeft een toelichting op het overzicht 

begroting / werkelijke kosten, de balans en de verlies- en 

winstrekening. De winst bedraagt € 14,173,=  en het eigen  

vermogen € 357,472,= 

Zoals verwacht is ons saldo winst door de vorig jaar ingevoerde 

contributieverhoging weer in lijn met de meerjarenbegroting. 

De te verwachten investeringen staan vermeld onder reserveringstaat. 

Het financiële verslag wordt onder dankzegging aan de 

penningmeester door de vergadering goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit: J.Teeuwe en K. van der Waal, en R. 

Vermeulen.( J.Teeuwe is aftredend). 

Aan het bestuur is  schriftelijk gemeld dat de kascommissie de boeken 

heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester en de 

kascontrolecommissie worden bedankt met een applaus. Het bestuur 

wordt gedechargeerd. 

 

6. Verkiezing lid kascommissie. 

De kascommissie bestaat uit de heren J.Teeuwe en K. van der Waal en 

R.Vermeulen.( J.Teeuwe is aftredend). De voorzitter bedankt hem 

voor zijn bijdrage.  

De voorzitter vraagt wie zich aanmeldt voor de kascommissie waarop 

K.Bakker  reageert. Omdat niemand stemming verlangt wordt hij bij 

acclamatie gekozen. Voor de inzet krijgt de kascommissie applaus. 

 

7. Jaarverslag secretaris 2017. 

Het jaarverslag 2017 plaatsten wij in de nieuwsbrief.  

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen door de vergadering 

goedgekeurd. 



 

8. PAUZE 

 

 

9. Begroting 2018 

De begroting voor 2018 wordt onder de aanwezige leden verspreid op  

deels groter afdrukken. Deze wordt door de penningmeester Bert de 

Gruijter van een toelichting voorzien.  

De leden hebben verder geen vragen. 

Onder dankzegging aan de penningmeester wordt de begroting verder 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

10. Bestuursverkiezingen. 
Volgens het rooster zijn Bart Boer, Bert de Gruijter en Ton Visscher  

aftredend. Allen gaven aan door te willen gaan en zijn herkiesbaar.  

Er wordt een stemcommissie van 3 personen samengesteld bestaande 

uit A.Bronckhorst, M.Verhoef en B.van Eijl. 

De uitslag van de stemming is : 

Bart Boer   65 stemmen 

Bert de Gruijter  65 stemmen 

Ton Visscher      65 stemmen 

Het bestuur bedankt de aanwezigen voor het kiezen van de herkozen 

bestuursleden en vraagt om een applaus. 

 

Alvorens met de rondvraag begonnen wordt wil het bestuur Ad de 

Keizer in het zonnetje zetten aangezien hij 25 jaar actief is in het 

bestuur. 

De voorzitter houdt een speech en overhandigd hem de bloemen. 

Ad werd verzocht nog even te blijven staan aangezien het bestuur hem 

ook wilde voordragen als erelid. 

De voorzitter vroeg de aanwezige leden of er iemand op tegen zou zijn 

om Ad tot erelid te benoemen waarop niemand reageerde. 

Onder luid applaus werd Ad benoemd tot erelid. 

 

 

 

 



 

11. Rondvraag. 

Geen van de leden had verdere vragen. 

Wel vraagt de voorzitter  nog aandacht voor de Rabo clubkasactie 

2018 waarbij leden van de Rabobank kunnen stemmen om zo wat 

extra inkomsten te verwerven voor de vereniging. 

   

  

 

12. Sluiting. 

De voorzitter bedankt alle leden die zich inzetten voor de vereniging  

en vraagt hiervoor applaus wat direct volgt. 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen 

voor hun komst en sluit de vergadering. 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering  

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

B.W. Boer       T. Visscher 

(voorzitter)      (secretaris) 


