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Verslag Algemene Leden Vergadering 29-04-2017

1. Welkom en opening
Harry de Wit opent de vergadering om 13.00u. Hij heet de 13 aanwezige leden van harte welkom
en legt uit dat hij als vergader-voorzitter zal optreden omdat onze voorzitter momenteel in het
Verre Oosten zit. In afwijking van andere jaren wordt de vergadering gehouden in de Nicolaaskerk omdat direct na afloop van de vergadering hier ook de Vlieland-verzamelaarsbeurs zal
worden gehouden.
2. Ingekomen stukken
Secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn voor deze jaarvergadering.
3. Notulen ALV 18-04-2016
Eén van de aanwezigen vraagt of de vraag van dhr Kikstra mbt een kastje met oude lampen met
relatie tot de vuurtoren is opgelost. Deze vraag werd neergelegd bij het museum Tromp’s Huys
en wij hebben het volste vertrouwen dat dit inderdaad naar tevredenheid werd opgelost.
Mw Hondorp bedankt het bestuur dat er gehoor gegeven is aan haar verzoek om de covers van
ons verenigingsblad van een onderscheidende afbeelding te voorzien.
Hierna worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Het jaarverslag over verenigingsjaar 2016 wordt ook met algemene instemming
goedgekeurd.
5. Financiën
Allereerst behandelt de penningmeester het verslag en loopt samen met de aanwezigen door de
bijzonderheden. Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest en a.g.v. een verzonden aanmaning
zijn er nog wat extra gelden als inkomsten genoteerd.
Dhr van Tiggelen stelt nog een vraag over de verschillende rekeningen die de vereniging heeft
waarop de penningmeester kort e.e.a. verduidelijkt.
Vervolgens doet de Kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen en geeft aan geen
bemerkingen te hebben. Het enige ogenschijnlijke kleine financiële vraagtekentje bleek te zitten
in het feit dat een lid voor 2 jaren de contributie had voldaan.
De Kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen over
het boekjaar 2016 voor het gevoerde financiële beleid. De Vergadering stemt hiermee in.
Voor 2017 ziet de nieuwe kascontrolecommissie er als volgt uit: lid 1: Mw Luis, Lid 2: Mw
Hondorp.
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6. Bestuursverkiezing
Conform de voordracht van het bestuur kiest de Vergadering dhr de Wit en Mw Veerdig-Robijn
voor een nieuwe periode van 3 jaren als bestuurslid.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag maar op de valreep is er nog de vraag over hoeveel leden
de vereniging beschikt. Het antwoord luidt: 286 leden waarvan er 127 op Vlieland wonen, 144
aan wal en tevens 15 organisaties zoals andere CHV’n op de Waddeneilanden.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 13.20u de vergadering af onder dankzegging
aan allen en wenst eenieder een smakelijke koffie en een gezellige beurs toe.
De Vlieland-verzamelaarsbeurs neemt hierop een aanvang waarna het een gezellig samenzijn is
rondom de ongeveer 9 verzamelaarskraampjes. Gedurende de rest van de middag kan de beurs
zich nog verheugen in een flinke aanloop van eilanders en gasten waardoor het een geanimeerde
bijeenkomst werd. Rond 16.00u gingen alle deelnemers weer huiswaarts.
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