Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland van 12 febr. 2019
(locatie De Brug ‘s-Gravenzande)
1. Opening.
De voorzitter W. van den Bos Czn opent de vergadering met een woord van welkom aan de
leden.
2. Notulen van de jaarvergadering 13 febr. 2018.
 Vaststelling jaarstukken 2017 en begroting 2018
 Benoeming lid kascie, de heer J.E.C. Zuijderwijk
Geen van de leden heeft hier opmerkingen of vragen over.
3. Jaarrekening 2017 van de penningmeester.
 Penningmeester de heer A. Moor geeft toelichting op de jaarrekening 2018, die was
gevoegd bij de uitnodiging voor deze jaarvergadering. Dhr. Zwinkels meent dat het batig
saldo van € 1330,- niet had moeten worden opgenomen in het boekenfonds, maar in de
post algemene reserve. Dit zou boekhoudkundig juister zijn. Dhr. Moor geeft aan dat het
een bestuursbesluit is en een kwestie van ‘broekzak-vestzak’.
 Verslag van de kascommissie.
De heer R. van Alfen verklaart dat de commissie alle bescheiden van de penningmeester
heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De kascie spreekt de waardering uit voor de
nauwgezetheid van het werk van de penningmeester. Bovengenoemd punt is besproken
en in orde bevonden.
De kascie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. De voorzitter dankt de heren R. van Alfen en J.E.C. Zuijderwijk voor hun
werkzaamheden.
 De vergadering stemt in met de jaarrekening en verleent het bestuur décharge over het
financieel beheer en het gevoerde beleid.
 Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
De heer R. van Alfen wordt als aftredend lid van de kascommissie opgevolgd door de
heer Anne Henstra.
4. Dhr. Moor geeft een toelichting op de begroting voor 2019 die een klein negatief resultaat laat
zien van € 500,-. De begroting geeft geen aanleiding tot vragen en wordt hiermee vastgesteld.
5. Bestuurszaken:
Dhr. W. van den Bos Czn en dhr. L.M. Valstar zijn aftredend en gaan na respectievelijk 15 en 12
jaar het bestuur verlaten. De voorzitter geeft aan dat dhr. J Maat bereid is gevonden een
bestuurstaak op zich te nemen. Hij verzoekt dhr. Maat zich aan de leden voor te stellen. Vanuit
de ledenvergadering zijn geen andere kandidaten voorgedragen en hiermee is dhr. Maat in het
bestuur opgenomen. Hierna volgt een korte schorsing van de vergadering waarin het bestuur
separaat beslist de opengevallen taken in het bestuur als volgt te gaan invullen: dhr. Maat zal de
voorzittersfunctie op zich nemen en mevr. Badoux de taak van secretaresse. De vergadering
wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het plan om de beide vertrekkende heren het
erelidmaatschap van de vereniging te verlenen. Dit wordt met een groot applaus bevestigd.
Dhr. H. Groenewegen spreekt vervolgens de beide heren toe om hen te bedanken voor hun
enorme inzet voor de vereniging. Dhr. Maat reikt hun de oorkonden uit en dhr. Groenewegen
overhandigt boeketten. Felicitaties volgen.
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6. De nieuwe voorzitter vraagt de vergadering of er vragen zijn, maar er wordt geen gebruik
gemaakt van de rondvraag en hiermee wordt het huishoudelijk gedeelte afgesloten.
Vervolgens wordt dhr. Adri P. van Vliet uitgenodigd zijn lezing ‘Bastaard van niveau. Justinus van
Nassau’ te houden.
Om 22.30 uur sluit voorzitter Jan Maat de bijeenkomst.
Secretaris, Liduin Badoux-Grootscholten
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