
 

 

 

2.     VERSLAG 41E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 27 MEI 2015. 

 

1. Opening 

Voorzitter Kees van de Streek heet de aanwezige leden hartelijk welkom en deelt mede dat 

er een aantal afmeldingen zijn binnengekomen. Het is de 41e Algemene Ledenvergadering 

van onze vereniging. En dit jaar vindt de laatste activiteit plaats van de commissie 40 jaar 

Arent thoe Boecop, n.l. het aanbieden van het eerste exemplaar van het ,,Arentthoeboecje,, 

aan dhr. Jan van Gelder, oud leraar basis onderwijs en de verspreiding en bezorging naar  

groep 7 van alle basisscholen in de Gemeente Elburg.  

2. Verslag Algemene ledenvergadering van 21 mei 2014. 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 

3. Jaarverslag van het bestuur en werkgroepen. 

Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld en de werkgroepen met hun vele vrijwilligers worden 

onder applaus bedankt voor hun werkzaamheden. 

4. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2014.   

Het uitgereikte financieel verslag betreft het belangrijkste gedeelte van de jaarrekening. De 

penningmeester neemt een aantal punten hiervan door en geeft een toelichting op deze 

cijfers. Er is een nadeel van € 2000,00 dit betreft de sponsoring van het Boek Historisch 

Joods Elburg door de Sjoel. Opbrengsten waren gestegen van € 57.000,00 naar € 93.000,00 

door opmaak en kosten boeken etc. is de reguliere omzet € 60.000,00. Kosten werkgroepen 

vallen voor een groot gedeelte weer weg door de opbrengsten van de verkoop boeken. 

5. Verslag van de kascommissie 2014. 

Dhr. Hans Kooman en Mevr. Baukje Faber vormden samen de kascommissie 2014. Zij 

hebben in goed overleg met de penningmeester de kas gecontroleerd. Deze controle is 

steekproefsgewijze gebeurd, omdat het een uitvoerige administratie betreft. De 

penningmeester kon alle vragen naar tevredenheid beantwoorden. De kascommissie stelt 

voor de penningmeester decharge te verlenen en legt hiervoor een schriftelijke verklaring af. 

Dit wordt hem door de algemene ledenvergadering met applaus verleend. De leden van de 

kascommissie worden vervolgens bedankt voor hun werkzaamheden. 



 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 2015. 

Ter vervanging van dhr. Hans Kooman wordt dhr. Rien Zwart benoemd tot lid van de 

kascommissie. Dhr. Hans Kooman wordt bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende de 

afgelopen 2 jaar. 

7. Begroting 2015. 

De begroting wordt met algemene stemmen vastgesteld en goed gekeurd. 

8. Overige zaken. 

Mevr. Carla Kuhne is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. In haar plaats wordt 

voorgesteld Mevr. Gretha Rozendaal. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en zij wordt 

met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid. Gretha stelt zichzelf voor aan de 

vergadering. Aftredend maar wel herkiesbaar is Gerrit Hollander, ook hier geen 

tegenkandidaten. In de plaats van de afgetreden voorzitter Rien Zwart wordt voorgesteld 

Mevr. Annelies Pruis. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, ook zij wordt met algemene 

stemmen benoemd tot bestuurslid. Annelies stelt zichzelf voor aan de vergadering. De 

nieuwe bestuursleden worden met een welgemeend applaus welkom geheten. De voorzitter 

richt het woord tot Mevr. Carla Kuhne, die na 18 jaar als bestuurslid afscheid neemt. Hij 

geeft een overzicht van al haar werkzaamheden en bedankt haar voor die taken en 

overhandigd haar een boeket bloemen. Zij blijft wel bij de vereniging betrokken, n.l. als lid 

van de werkgroep publicatie. 

9. Rondvraag. 

- Dhr. Hans Appel vroeg of er nog een uitleg kwam over de ingediende enquête formulieren. 

Sake Santema deelde mede dat deze in het bestuur besproken zijn en in de komende 

kroniek een overzicht van de uitkomsten geplaatst wordt. 

- de vraag: hoe wij meer jeugd bij AtB betrekken. De voorzitter deelt mede dat er jaarlijks 2 

jongerenavonden gehouden worden. De opkomst hiervan is tussen de 30 en 50 jongeren. 

Tevens deelt hij mede dat de Commissie 40 jaar een boekje heeft gemaakt 

,,Arentthoeboecje,, dat gratis ter beschikking wordt gegeven aan de groep 7 van alle 

basisscholen in de Gemeente Elburg, om hierdoor meer aandacht voor de jeugd te krijgen. 

Willem van Norel deelt mede dat boekje 102 gemaakt wordt door 5 VWO leerlingen en gaat 

over de 1e Wereldoorlog. 

- Mevr. Baukje Faber was erg ongerust over de bruggen bij de Eier- en de Knikkermarkt. 

Zowel de gemeente, als div. commissies zijn hier mee bezig. Het herstel zal op korte termijn 

plaatsvinden.  



- dhr. Wim Hogenkamp was verontrust over het feit dat er geen borden geplaatst mochten 

worden bij culturele instelling, zonder winst oogmerk. Op die borden staan alleen de 

openingstijden en dat die instelling open is. Dit wordt meegenomen door onze 

afgevaardigden in de Vestingraad. 

- Dhr. M. Hup vroeg of er iets gedaan wordt aan leden die vanaf het begin lid zijn van AtB. Dt 

wordt meegenomen naar onze reguliere bestuursvergadering. 

10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

  

 

     

 


