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Verslag Algemene Ledenvergadering (in buitengewone vorm)
30 mei 2020
1. Opening 19.30 uur via video tele-conferencing
Vanwege enkele technische problemen lukt het niet om met alle bestuursleden tegelijk
verbinding te krijgen. Na enkele pogingen werd besloten om dan op dinsdag 2 juni met
in acht nemen van de RIVM richtlijnen in de bibliotheek met de bestuursleden samen
te komen om uitvoering te geven aan de Algemene Ledenvergadering in buitengewone
vorm.
Op 2 juni zijn aanwezig: mw Barbara de Bruijn (Vz), dhr Ronald Verhulst (PM), mw
Marja Veerdig, mw Tjerkien Bijtelaar en dhr Joost van Bommel (Secr). Dhr Berend
Hazenberg was niet in staat de vergadering bij te wonen. Om 19.30 uur opent de
voorzitter deze vergadering.
2. Ingekomen stukken en reacties van de leden
Er werden reacties ontvangen van dhr de Wit, dhr van Tiggelen en mw Visser-Graaff.
Deze zullen bij het desbetreffende agendapunt cq de rondvraag verder worden
behandeld.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 april 2019
Van de zijde van de leden zijn er geen opmerkingen gemaakt over de notulen van 3004-2019. Het bestuur besluit daarom deze goed te keuren.
4. Jaarverslag 2019
Dhr van Tiggelen: Onder het kopje ‘verenigingsblad’ heb ik de opmerking dat er twee
artikelen niet geplaatst zijn gemist. Afgelopen jaar heb ik twee artikelen ingezonden als
kopij voor Tien Eeuwen Eylandt Flielandt (zie bijlage). De titels luiden “Vervolg op punt
vijf” en “Vaste leverancier” deze artikelen zijn niet geplaatst omdat de redactie ze daar
niet passend voor vond, ze behoren bij de vragen voor jaarvergadering is de mening.
Antwoord: De interne redactionele gang van zaken bij het tot stand komen van onze
verenigingsbladen is geheel voorbehouden aan de redactie, op basis van het door het
bestuur gegeven mandaat. Waar nodig cq gewenst overlegt de redactie met het
bestuur. Het bestuur heeft geen aanleiding gezien redactionele detailzaken in het
algemene jaarverslag te verwerken.
Dhr van Tiggelen: In het jaarverslag van het afgelopen jaar zie ik wederom niets over
een verslag e/o de investering die door de vereniging is gedaan in de ECV (behalve de
rente ontvangst), zie mijn stukje “Vervolg op punt vijf” waar ik al een opmerking
maakte over het verslag van het jaar daarvoor m.b.t. de ECV.
Antwoord: Omdat het een financiële aangelegenheid betreft die zich ontwikkelde zoals
was verwacht, is er in het algemene jaarverslag geen aparte vermelding geweest.
Opmerkingen omtrent financiële zaken worden als regel verwerkt/ opgenomen in het
financieel jaarverslag van de penningmeester.
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5.

Financiën 2019
a. behandeling financieel jaarverslag door de penningmeester
Er is door dhr de Wit een opmerking geplaatst mbt het saldo. Hierin is door de PM
een foutje gemaakt met een optelling waardoor het totaal van lasten te laag
uitkomt. Dit is inmiddels rechtgetrokken en het gewijzigde document staat op de
website van de vereniging.
Er zijn door dhr van Tiggelen enkele vragen gesteld:
Vraag:
Op de balans van het financieel jaarverslag van 31-12-2018 staat een
lening aan ECV van € 100.000,- daar is op de balans van 31-12-2019 nog €
93.333,33 van over, wat is er met het bedrag van € 6.667,- gebeurd?
Antwoord: Dat bedrag is de aflossing over het eerste jaar. De totale lening wordt in
15 jaarlijkse delen afgelost. Van het totaal van de aflossing en de rente is €9000,overgeboekt naar de spaarrekening en de rest is op de lopende rekening blijven
staan.
Vraag:
Er is een afnemend aantal leden geconstateerd waarvan ook nog eens
een deel niet betaald heeft, hoe staat dat in verhouding met de hogere contributie
opbrengst € 3360,- ten opzichte van vorig boekjaar € 3130,- ? (Indien er een deel
bij zit van vorig boekjaar zijn er dus nog meer die dit jaar niet betaald hebben!)
Antwoord: De vereniging is op advies van een eerdere kascommissie een actiever
beleid gaan voeren mbt het innen van lidmaatschapsgelden. Hierdoor werd relatief
meer achterstallige contributie geïnd. Leden die een aanmaning ontvingen over het
jaar 2019 hebben deels voor 31-12-2019 betaald en deels na 01-01-2020. Die
laatsten zullen in het financiële verslag over 2020 worden meegenomen.
b. verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de bevindingen vastgelegd in haar verslag. Dit is aan alle
leden toegestuurd. Er zijn van de zijde van de leden zijn er geen opmerkingen
hierover gemaakt.
De benoeming van nieuw lid van de kascommissie heeft zsm na de vergadering
plaats gevonden; in 2021 zullen dhr Bart en mw Hondorp de commissie vormen.
c. goedkeuring jaarrekening
Aangezien er verder geen op- of aanmerken waren op de jaarrekening wordt deze
goedgekeurd.

6.

Bestuursmededelingen
a. Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar: Mw Barbara de Bruijn; er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld. Mw Barbara de Bruijn is hiermee herkozen als bestuurslid in de rol
van voorzitter.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mw Marja Veerdig (bestuurslid tevens redactie
verenigingsblad).
Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt de dhr Berend
Hazenberg verkozen tot bestuurslid en tevens redactie van ons verenigingsblad.
Op korte termijn zal mw Marja Veerdig alle lopende zaken mbt de redactie aan
hem overdragen.

3

Op dit punt last de vz een kort intermezzo in. Ze bedankt Marja Veerdig voor de
jarenlange periode dat zij zich heeft ingespannen voor onze vereniging in de redactie.
Vele mooie nummers van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt werden door haar samengesteld
en gestyled. En elke keer kostte dat toch weer meer tijd en moeite dan tevoren gedacht.
Voor haar vele inspanningen overhandigt Barbara haar een mooie bos bloemen en een
fraai boek over kunst.

7. Rondvraag
Dhr van Tiggelen: Uitgaande van 269 leden, bij een contributie van minimaal € 15,moet er € 4035, betaald zijn. Er staat € 3360,- geboekt, 17 % heeft dus niet betaald of
betaalt te laat. Worden leden hierop aangesproken of bij herhaling en niet betalen,
geroyeerd?
Antwoord: De penningmeester houdt regelmatig in de gaten of leden hun contributie
hebben voldaan. Daarna worden leden die niet betaald hebben nogmaals benaderd en
op Vlieland zelfs aan huis benaderd. Na een tweede en laatste aanmaning volgt
royement wanneer niet wordt voldaan.
Verder is het zo dat in de ledenaantal ook “leden” staan vermeld die geen contributie
betalen. Dit zijn o.m. ereleden en instanties die als relatie van de Cultuur Historische
Vereniging "Eylandt Flielandt" ons blad “om nie”t toegestuurd krijgen. Hierbij valt te
denken aan onze zusterverenigingen op de wadden eilanden, de Koninklijke Bibliotheek
en diverse musea.
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Dhr van Tiggelen: Over de vorige jaarvergadering van 20 april staat dat “enkele leden”
de vergadering bezocht hebben, ik zou graag vernemen hoeveel leden dat waren.
Antwoord: De jaarvergadering van 30 april 2019 werd bezocht door 7 leden, het bestuur
niet meegeteld.
Dhr van Tiggelen: In het verslag van vorig jaar lees ik over het van gedachten wisselen
over ledenwerfactiviteiten, is daar al iets concreets uit voort gekomen of wordt er nog
over nagedacht?
Antwoord: In het jaarverslag van de vereniging over het jaar 2019 staat niets vermeld
over ledenwerfactiviteiten. Wel heeft het bestuur hierover nagedacht. Er zal bekeken
worden of, in samenwerking met museum Tromp’s Huys, op braderieën de bezoekers te
interesseren valt voor een lidmaatschap. Verder zullen de mensen die zich nieuw op
Vlieland vestigen benaderd worden om lid te worden. Voor het werven van jeugdige
leden is nog geen oplossing gevonden. Een probleem waarmee ook onze collega’s op
Terschelling worstelen.
Dhr van Tiggelen: Hoe de mening van het bestuur is over mijn tweede artikel is ben ik
ook benieuwd. Graag een reactie.
Antwoord: Het bestuur herhaalt de uitnodiging om met u persoonlijk in gesprek te gaan
over het “reilen en zeilen” van onze vereniging. Dit gaat, zoals u schrijft, u maar ook ons
als bestuur aan het hart. En graag gaan we, wanneer u weer op Vlieland bent, samen
met u hierover in gesprek, met in acht nemen van de nieuwe 1,5 m maatschappij, onder
het genot van een drankje.
De beide artikelen zijn, voor wie dit wil, te downloaden op onze website.
Mw Visser-Graaff: Heb nu 10 Eeuwen Eylandt Flielandt weer gelezen. Mooie artikelen
uit een ver verleden. Is het een idee zo nu en dan een oude foto met omgeving of
personen te plaatsen waarvan niet precies bekend is waar, wie, en waarom?
Patu de Nijs is daar op FB ook zo nu en dan mee bezig en er zijn altijd veel mensen die
het volgen en vaak ook antwoorden kunnen geven!
Antwoord: Bedankt voor het compliment en de suggestie. Het is voor iedereen, ook nietleden, mogelijk om een of meerdere foto’s te laten plaatsen in 10 Eeuwen Eylandt
Flielandt of op onze website met daarbij een vraag of oproep om informatie. In het
verleden werd dit al eens gedaan. Hiervoor kunnen de redactie en de website beheerder
altijd benaderd worden.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze Algemene Ledenvergadering (in
buitengewone vorm) om 21.00 uur af.
Vlieland 02 juni 2020

