
 
 
 

 
 

VERSLAG LEDENVERGADERING DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021

Deze vergadering had al moeten plaatsvinden in het begin van 2021. Vanwege de 
Coronapandemie en de gevolgen daarvan is de vergadering uitgesteld. Alle aanwezigen 
moesten bij de toegang tot de Fransche School een qr-code kunnen overleggen om aan te 
tonen dat ze gevaccineerd waren. Er mochten maximaal 80 personen aanwezig zijn. De 
voorzitter heeft een kleine PowerPoint-presentatie gemaakt, om verschillende agendapunten 
toe te lichten. De leden hebben alle relevante vergaderstukken kunnen downloaden van de 
site, zodat iedereen zich heeft kunnen prepareren. 

1 Opening 
De voorzitter, dhr. Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 
ongeveer 65 leden aanwezig. 

2 Ingekomen stukken
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering, te weten: Ineke van 
Garderen-van Kooten Niekerk, Anton Hoogveld, Yvonne Jakobs en Wil van der 
Heiden. Verder geen ingekomen stukken.

3 Verslag ledenvergadering dinsdag 11 februari 2020.
Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

4 Jaarverslag 2018 
Geen op- of aanmerkingen.

5 Financieel verslag 2018
Geen op- of aanmerkingen.

6 Verslag financiële commissie 
Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren Piet van der Drift en Dick Kruijd  Dick 
Kruijd geeft een toelichting. De commissie is zeer zorgvuldig te werk gegaan. In het 
verslag meldt de commissie dat de penningmeester ‘zijn werkzaamheden met 
enthousiasme en de noodzakelijke nauwkeurigheid’ heeft vervuld. De financiële 
positie van het Genootschap ziet er uitstekend uit. De heer Jan Boiten heeft zich 
gemeld om komend jaar zitting te nemen in de financiële commissie. Er wordt nog 
gezocht naar een tweede lid.

7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2020.
De vergadering verleent  het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2020.

8 Beleidsplan 2021
De voorzitter licht het jaarplan 2021 uitgebreid  toe. 

9 Begroting 2021
Deze begroting ziet er nagenoeg hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren. Met 
dien verstande dat de Coronapandemie een gunstig effect heeft op de financiën.  
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10 Verkiezing bestuursleden
De heren Peter Otten en Michiel Bugter zullen statutair aftreden, maar zijn 
herkiesbaar. De vergadering heeft er geen moeite mee hen een nieuwe termijn als 
bestuurders te verlenen, hetgeen met een applaus wordt bezegeld. 

11 Rondvraag en sluiting
Niemand had iets voor de rondvraag.

Ben Holtkamp, secretaris.
Vrijdag 17 september 2021.
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