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Van MKn 

1. Openin 2.  

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Als eerste geeft hij de aanwezigen de 

gelegenheid om het op tafel liggende verslag van de vorig vergadering alsmede het jaarverslag 2012 te lezen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen is een brief van de kascontrolecommissie. 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 11 april 2012 
Het verslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Er worden geen vragen gesteld. 

De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  

4.  Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het jaarverslag wordt zonder 

wijzigingen goedgekeurd.  

5. Verslag kascontrole commissie 
De commissie bestaat uit de heren Harke en Witteman  en als reverselid mevrouw Sloot. Bij afwezigheid van de 

heer Harke heeft mevrouw Sloot de honeurs waargenomen bij de controle.  Mevrouw Sloot en de heer 

Witteman  hebben het financieel verslag 2012 gecontroleerd. Uit de ingekomen brief van de commissie blijkt 

dat een en ander in overeenstemming is met de werkelijkheid en in orde is bevonden. Naar aanleiding hiervan 

verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en zegt de penningmeester dank voor het 

beheer. De vergadering bedankt het bestuur met een applaus. 

6. Benoeming kascontrole commissie 
De heer Harke is aftredend. Het bestuur stelt in zijn plaats voor mevrouw Sloot die reservelid was. Mevrouw 

Sloot aanvaardt haar benoeming. Desgevraagd meldt de heer Vorstermans zich als reserve lid. De commissie 

bestaat uit de heer Witteman en mevrouw Sloot, met als reservelid de heer Vorstermans. Leden van de 

kascontrole commissie worden voor een periode van twee jaar benoemd zodanig dat ieder jaar één lid aftreedt. 

Na de controle over het boekjaar 2013 is de heer Witteman aftredend. 
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7. Financieel verslag 
De penningmeester heeft de winst- en verliesrekening alsmede de begroting opgemaakt. Op verzoek van de 

voorzitter geeft hij hierop een toelichting. De penningmeester geeft aan waarom er een bedrag van het Oranje 

Comite op de winst- en verlies rekening staat. De penningmeester wordt met applaus bedankt. 

 

8. Benoeming bestuursleden 
Aftredend en herbenoembaar 

Mevrouw M. Groot en de heer K. Bos zijn aftredend en herbenoembaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor om mevrouw Groot en de heer Bos te  

herbenoemen als bestuurslid voor een periode van drie jaar. De vergadering gaat akkoord met hun herbenoe-

ming voor een periode van drie jaar. De voorzitter geeft het woord aan vice-voorzitter mevrouw Groot. De 

vice-voorzitter, meldt dat de heer P. Vreeswijk aftredend en herbenoembaar is in de functie van voorzitter. Er 

zijn geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor om de heer P. Vreeswijk te herbenoemen in de functie 

van voorzitter voor een periode van drie jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. Hierna krijgt de heer 

Vreeswijk weer het woord. 

Tussentijds aftredend  

De heer F. Eggermond treedt terug als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur betreurt zijn besluit, maar 

respecteerd zijn mening. De voorzitter dankt de heer Eggermond voor zijn werkzaamheden in de afgelopen 

jaren. In zijn plaats stelt het bestuur voor de heer W. Philippa. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Het 

bestuur stelt voor om de heer W. Philippa te benoemen als bestuurslid. De vergadering gaat  hiermee akkoord. 

De heer Philippa zal de heer Eggermond als penningmeester opvolgen. 

 

9. Rondvraag en Sluiting 
* De heer Verlinden merkt op dat de contributie-inkomsten zijn verminderd en vraagt wat de reden hiervoor is. 

Geantwoord dat dit komt doordat een aantal leden is overleden c.q. is verhuisd. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.  

Aldus vastgesteld in de vergadering 14 mei 2014 

 

Voorzitter   Secretaris 

 

 


