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Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland van 14 febr. 2017 

(locatie Noviteit in Monster) 

 
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 16 febr. 2016.  

 Vaststelling jaarstukken 2015 en begroting 2016 

 Benoeming lid kascie, de heer W.G van Seeters 

Geen van de leden heeft daar opmerkingen of vragen over. 

 

3. Jaarrekening 2016 van de penningmeester. 

 De penningmeester de heer A. Moor geeft toelichting op de jaarrekening 2016, welke 

was gevoegd bij de uitnodiging voor deze jaarvergadering. 

 Verslag van de kascommissie. 

De heer . J.H.M. Zwinkels verklaart dat de commissie de administratie van de 

penningmeester heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Als aanvulling op de door de 
penningmeester gegeven toelichting wordt gemeld dat de aan de Voorziening dubieuze 

debiteuren een bedrag van Euro 500,- werd toegevoegd. Tegelijkertijd werd een bedrag 

van Euro 429,- in mindering gebracht op de Voorziening in verband met de afschrijving 

van een aantal oninbare vorderingen. De kascie spreekt de waardering uit voor de 
nauwgezetheid van het werk van de penningmeester. 

De kascie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid. De voorzitter dankt de heren W.G. van Seters en J.H.M. Zwinkels 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 J.H.M. Zwinkels wordt als aftredend lid van de kascommissie opgevolgd door 
de heer  R. van Alfen.  

 

4. Vaststelling van de begroting voor 2017. Reeds toegestuurd. 

De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 

5. Aftredend en herkiesbaar de heren A. Moor, H.I.M. Groenewegen en A. Vermeer. De 

vergadering stemt in met een herbenoeming voor een volgende periode van 4 jaar. De 
benoeming van mevrouw Liduin Badoux – Grootscholten als bestuurslid wordt wegens haar 

afwezigheid uitgesteld naar een volgende bijeenkomst.  

P.S. Op 12 april is deze benoeming door de ledenvergadering bekrachtigd. 
 

6. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Vervolgens houdt de heer Bert van der Valk zijn lezing ‘Geologie van het Westland en haar 
kust’. 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst. 

 
Secretaris, Leen M. Valstar 


