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Verslag jaarvergadering 30-04-2019
Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"
1. Welkom en opening
Onze voorzitter, Barbara de Bruijn opent even na 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen
hartelijk welkom. In haar openingswoord staat zij kort stil bij het overlijden van Durk vd Veen die
bestuurslid is geweest van de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" van april 1991 tot aan
december 2015.
2. Ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren H. Van Tiggelen, H. Appel en J. Houter. Verder
werd er via de mail een vraag gesteld die bij punt 5 van de agenda zal worden behandeld.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2018
Alle aanwezigen zijn in het bezit van het verslag van de jaarvergadering van 2018; er zijn geen vragen of
opmerkingen waarmee het verslag door de vergadering is goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018
De voorzitter neemt het jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar nog kort punt voor punt door
waarna de ledenvergadering hiermee instemt.
5. Financiën 2018
Harry de Wit geeft in het kort nog een toelichting op de financiële stukken. De vereniging is per saldo
iets achteruitgelopen hetgeen mede is veroorzaakt doordat er in het afgelopen jaar twee themanummers werden uitgebracht van ons verenigingsblad. M.n. het themanummer over de geschiedenis van
Dorpsstraat 99A heeft vanwege een veel grotere oplage meer gekost dan normaal.
Hij gaat ook in op de schriftelijk gestelde vraag over de hoogte van het lidmaatschapsgeld in relatie tot
de kosten (druk- en verzendkosten) van ons verenigingsblad. Zonder de exacte cijfers hiervoor te hebben, stelt hij ons blad de vereniging geld kost. Hierbij speelt natuurlijk weer mee hoeveel nummers er
per jaar worden uitgebracht. Maar een aantal jaren geleden heeft het bestuur dit al eens besproken. Ze
heeft toen besloten dat, gelet op de riante financiële toestand van onze vereniging, de aanmaak van het
belangrijkste orgaan van de CHV mocht interen op het vermogen.
Het bestuur zal in de komende maanden nog eens nauwgezet alle kosten van het blad bezien maar wil
vooralsnog geen drempel verhogende maatregelen toezeggen om lid te kunnen worden van onze
vereniging. Mogelijk dat in de toekomst portokosten moeten worden doorberekend.
Dit punt brengt de vergadering er spontaan toe om met het bestuur van gedachten te wisselen over
ledenwerfactiviteiten en het aanwezig zijn bij diverse activiteiten op Vlieland met een stand van de
Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt".
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De voorzitter belooft alle suggesties binnen het bestuur te bespreken.
Vervolgens is de kascontrolecommissie (kcc) aan het woord. Deze complimenteert onze penningmeester met de snelle en accurate afwerking van het financiële jaar. Er zijn geen bemerkingen en
adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018. De vergadering stemt hiermee in.
De kcc voor 2019 zal worden gevormd door: lid 1: mw. Hondorp en lid 2: dhr Bart.
6. Bestuursverkiezing
Omdat de heer Harry de Wit aftredend en niet herkiesbaar is, wordt er van hem afscheid genomen. De
voorzitter geeft hiervoor het woord aan Marja Veerdig die van het aanwezige bestuur als langste met
Harry heeft samengewerkt. Ze dankt hem voor alle werkzaamheden m.n. op financieel gebied die hij
voor de vereniging heeft uitgevoerd sinds hij in 2004 toetrad tot dit bestuur. Als blijk van waardering
reikt ze hem namens de vereniging een lijvig boek uit over het leven van de staatsman Thorbecke.
Harry neemt met veel genoegen het cadeau in ontvangst en kijkt nog kort terug op de afgelopen 15 jaar
als financiële man van de vereniging.
Hierna stelt de voorzitter voor om de heer Ronald Verhulst te benoemen tot bestuurslid. Er zijn geen
andere kandidaten voorgedragen en dus stemt de vergadering met applaus in met dit voorstel. Het
penningmeesterschap is voor Ronald is niet onbekend en hij zal met plezier alle taken van Harry de Wit
overnemen.
7. Rondvraag
Bij de rondvraag stelt mw Pia van Mil 2 vragen: Wil het bestuur overwegen of de tweejaarlijkse expositie
Vlielander Amateurs breder getrokken kan worden waardoor ook niet-amateur kunstenaars kunnen
meedoen?
De voorzitter antwoordt hierop, positief, dat binnen het bestuur hierover al van gedachten is gewisseld
met de directeur van museum Tromp’s Huys. Ze is blij dat dit geluid nu ook vanuit de groep Vlielander
kunstenaars naar voren gebracht wordt.
De tweede vraag luidt of er mogelijk diverse categorieën aangebracht kunnen worden in de
kunstvormen die mogen meedoen met de expositie/ wedstrijd.
De voorzitter antwoordt dat ook dit door bestuur en museum Tromp’s Huys zal worden bekeken.
8. Sluiting en koffiepauze
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter rond 20.15 uur de vergadering af en nodigt alle
aanwezigen uit voor de koffiepauze. Hierna zal dhr Stoffel Foppen, lid van de Begrafenis Commissie, een
voordracht geven over de gang van zaken bij overlijden en begraven op Vlieland.
Vlieland, 30 april 2019.
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