Verslag Algemene Ledenvergadering
Gehouden op vrijdag 15 maart 2019
Locatie: Elisabeth Weeshuis
1. Opening
Voorzitter Johan Jansen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij
vraagt of er iemand bezwaar heeft om op de foto te komen omdat er een aantal sfeerfoto’s van
de ALV gemaakt worden voor op de website en/of in de Nieuwsbrief. Niemand tekent
bezwaar aan. De voorzitter heet verder speciaal Hans Saan van harte welkom, die na het
officiële gedeelte een lezing gaat verzorgen. Ook Suzanne Beek wordt speciaal welkom
geheten. Zij zal, als de Vergadering hiermee instemt, deel gaan uitmaken van het bestuur. Tot
slot stelt Johan Jansen dat het een speciale Vergadering voor hem is, aangezien dit zijn laatste
keer is als voorzitter.
2.
Vaststelling agenda
Geen op- of opmerkingen zodat de agenda wordt vastgesteld.
3.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4.
Ingekomen/uitgegane stukken
De secretaris heeft afmeldingen voor deze ALV gekregen van Nicole Spaans, Geertje
Kuipers, Dirk Rentmeester, Pieta Stam, Ton Janssen, Wil te Stroeke en Ineke van Garderen.
5.
Verslag ALV 9 oktober 2018
Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd met twee opmerkingen:
• Punt 2: de vraag van Claire Vaessen om als Vriend gratis een vriend mee te nemen
naar het museum, is iets dat het museum moet bepalen. Dit is niet aan de
Vrienden.
• Punt 7: vanuit de zaal komt de tip om ook samenwerking te zoeken met het
Seniorencollectief Culemborg.
Verder vraagt Franc Vaillant zich af waarom het bestuur uitgebreid gaat worden naar 7
bestuursleden. De reden is dat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd en deze
activiteiten moeten onder de bestuursleden verdeeld worden.

6.
Vaststelling Jaarverslag 2018
Het Jaarverslag 2018 wordt vastgesteld met de volgende vragen van Wim Holleman:
•
Kunnen de bestuursleden in het vervolg opgenomen worden in het Jaarverslag?
Antwoord: dit zullen we volgend jaar meenemen.
• Kun je je ook voor 5 jaar verbinden aan de Vrienden (fiscaal aantrekkelijk)?

Antwoord: dit wordt meegenomen in het Wervingsplan.
• Heeft de vereniging de ANBI-status?
• Antwoord: ja, staat op de website en op de factuur.
7.
Verslag kascommissie
De heren Arno Elshout en Anton Hoogveld hebben de financiën over 2018 gecontroleerd en
hebben hiervan een schriftelijk verslag uitgebracht. Arno Elshout licht het verslag toe en geeft
penningmeester Laurens de Vries complimenten dat de administratie er “prima en verzorgd”
uitziet. Bij acclamatie gaat de Vergadering akkoord en verleent hiermee het bestuur decharge
voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
8.
Benoeming nieuw lid kascommissie
Arno Elshout heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en maakt nu (statutair) plaats voor
Wim Holleman. De kascommissie voor 2019 bestaat nu dus uit de heren Anton Hoogveld en
Wim Holleman.
9.
Vaststelling Financieel verslag 2018
Allereerst komt vanuit de zaal de opmerking dat dit agendapunt eigenlijk voor het verslag van
de kascommissie hoort te staan. Dit zal de volgende keer ook zo geschieden.
Penningmeester Laurens de Vries geeft een toelichting op de cijfers. Hij geeft onder andere
een toelichting op de systematiek hoe wij als Vrienden onze bijdrage aan het museum geven.
Het komt erop neer dat er jaarlijks in 2 of 3 tranches het vooraf door de ALV gegarandeerde
geld wordt overgemaakt waar het museum achteraf informatie over de besteding aan de
Vrienden geeft.
10.
Decharge bestuur over het gevoerde beleid
Bij acclamatie gaat de Vergadering akkoord en verleent hiermee het bestuur decharge voor
het gevoerde beleid over 2018.
11.
Bestuurswisselingen
Voorzitter Johan Jansen stelt voor om Jan Seij tot nieuwe voorzitter te benoemen. Bij
acclamatie gaat de Vergadering hiermee akkoord. In een dankwoord zwaait Jan Seij zijn
voorganger alle lof toe en hoopt hem nog regelmatig bij activiteiten van de Vrienden te
mogen treffen. Daarna stelt Suzanne Beek zich voor aan de Vergadering. Daarna wordt zij bij
acclamatie benoemd tot bestuurslid.

12.

Rondvraag
• Niet zozeer een rondvraag, maar wel een mooi gebaar. Bij het opruimen van haar
huis kwam Yvonne Jakobs het eerste jaarverslag van de Vrienden tegen. Zij
overhandigt dit exemplaar aan de secretaris die het in het archief opneemt.
• De heer Bartelds vraagt of het bestuur weet dat er nog stadsplattegronden van
Blaeu in de kelder van het museum liggen voor nieuwe leden. Jan Seij dankt hem
voor deze opmerking en geeft verder aan dat nieuwe leden ook het boek ‘Het
Weeshuis van Culemborg’ van Machiel Bosman ontvangen.

13.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en nodigt Hans Saan uit om
ons meer te weten te laten komen over moord en doodslag in Culemborg in 1318. Na de
boeiende lezing verricht Johan Jansen zijn laatste officiële handeling door Hans Saan te
bedanken voor de interessante inzichten en wetenswaardigheden over het Culemborg in de
Middeleeuwen.

Dit verslag is goedgekeurd op de ALV van 15 november 2019

