Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland van 17 febr. 2015
1. Opening.
De voorzitter W. van den Bos Czn opent de vergadering met een woord van welkom aan
de leden.
2. Kennisgeving van de genomen besluiten van de jaarvergadering van 18 febr. 2014.
 Vaststelling jaarstukken 2013 en begroting 2014
 Benoeming lid kascie, dhr. A.G. Vijverberg
Geen van de leden heeft daar opmerkingen of vragen over.
3. Jaarrekening 2014 van de penningmeester. Reeds toegestuurd.
 De penningmeester de heer A. Moor heeft in een bijlage toelichting verstrekt
over de jaarcijfers.
 Verslag van de kascommissie.
De heer A.G. Vijverberg verklaart dat de commissie de administratie van de
penningmeester heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De kascie spreekt de
waardering uit voor de nauwgezetheid van het werk van de penningmeester.
De kascie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid. De voorzitter dankt de heren A.G. Vijverberg en M.A.J. v.d.
Spek voor hun werkzaamheden.
 De vergadering stemt in met de jaarrekening en verleent het bestuur decharge
over het financieel beheer en het gevoerde beleid.
 Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
De heer A.G. Vijverberg is bereid ook volgend jaar als lid van de kascommissie
te fungeren. In de plaats van de heer M.A.J. v.d. Spek wordt dhr. J.H.M.
Zwinkels benoemd als nieuw lid.
4. Vaststelling van de begroting voor 2015. Reeds toegestuurd.
De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
5. Aftredend en herkiesbaar Leen M. Valstar, secretaris. De vergadering stemt in met een
volgende periode van 4 jaar.
6. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vervolgens houdt de heer Henk v.d. Lugt zijn lezing ’De doorgraving van den Hoek van
Holland en de geboorte van een dorp’
Om 22.45 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst.
Secretaris, Leen M. Valstar
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