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Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op donderdag 21 maart 2019 in De Spil in 
Bleskensgraaf. Aanvang 19.30 uur. 
 
1.2.3 Opening  
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt een lezing gegeven door de heer Wim van Leussen 
over het notariaat in Graafstroom en omgeving vanaf de Franse Tijd. Bij de lezing zijn ruim 50 personen 
aanwezig.  
 
Na de pauze opent de voorzitter de ledenvergadering. Het bestuur is voltallig aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder onze ereleden de dames Corrie Vink-Versteeg 
en Alie Verhoef-de Boer. 
Afmeldingen zijn ontvangen van erelid Henk Boogaard, de heren Wim Timmer en  Marius Wit. 
De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door 44 personen, inclusief de bestuursleden.  
 
4. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken 
Naast de afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken. 
 
6. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018 
Bij punt 12, woonplaats Rook van Vuuren moet zijn: Brandwijk. Verder geen opmerkingen. De notulen 
worden, met dank aan de notulist, vastgesteld en ondertekend.  
 
7. Jaarverslag over 2018 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd met een PowerPointpresentatie. De beelden geven een mooie indruk van 
alle activiteiten en werkzaamheden die gedurende het hele jaar met veel inzet zijn uitgevoerd. Een gedrukte 
versie is opgenomen in de jaarstukken. De vergadering beloont het werk van de secretaris met applaus. Het 
jaarverslag wordt aldus vastgesteld en ondertekend. De voorzitter dankt de secretaris voor het samenstellen 
van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt binnenkort  op de website www.binnenwaard.nl  gepubliceerd.  
 
8 en 10. Financieel verslag 2018, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2018 
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Door de investering in de kuiperij is de reserve gedaald. 
Dit is niet verontrustend.  
Vragen uit de vergadering, de heer Gerard Wamelink: Waarom zijn de kosten voor bestrating niet voor de 
Stichting Boerderij Gijbeland? Antw.: Dat is gedeeltelijk wel zo, maar vanwege de voortgang van het project 
is dit door de HVB ‘voorgeschoten’.  
Folkert de Gier: Is inzicht in de financiële situatie van de Stichting Boerderij Gijbeland mogelijk? Antw.: op 
de website www.boerderij_gijbeland.nl staan de jaarverslagen. 
De heer Sijmen Tukker: is er geen Clubkasactie van de Rabobank dit jaar? Antw.: bij onze bank wordt de actie 
in een ander jasje gestoken en is verschoven naar het najaar. 
De Kascontrolecommissie (KCC), bestaande uit de heren Gerard Wamelink, Cor Muilwijk en Folkert de Gier, 
verklaart bij monde Gerard Wamelink dat de administratie zorgvuldig is uitgevoerd. Er zijn geen 
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onregelmatigheden geconstateerd. De commissie heeft zeer veel waardering voor het werk van de 
penningmeester.  
De KCC stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid in 2018. De 
vergadering gaat met applaus akkoord. De voorzitter dankt de leden van de KCC voor hun werkzaamheden. 
Het financieel jaarverslag 2018 wordt, met veel dank aan de penningmeester, vastgesteld. Ook het financieel 
jaarverslag wordt onze website gepubliceerd. Aansluitend roept ook deze KCC de leden op over te gaan op 
automatische betaling van de contributie. 
Nieuw lid KCC 
De voorzitter bedankt namens het bestuur aftredend commissielid Gerard Wamelink. Als nieuw lid van de 
KCC wordt mevrouw Alie Verhoef-den Boer benoemd. 
 
9.Vaststellen begroting 2019 
De penningmeester geeft een korte toelichting. De begroting is gebaseerd op de uitgaven van 2018. Er is 
nogmaals een dotatie toegevoegd aan het fonds Kuiperij.  
Opmerkingen uit de vergadering: Zijn de kosten voor beheer niet te krap begroot. Antw.: De kosten zijn 
ingeschat op basis van de gemaakte kosten in 2018. In de begroting zit nog wel enige ruimte gezien de 
verwachte bijdrage van de SBG en subsidies. 
 
11. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar zijn de secretaris Caroline Kok-Goedee, 2e secretaris Joke Karelse-de Jong en 
Kees Baan. Bij acclamatie steunt de vergadering de voordracht van het bestuur.  
 
12. Plannen volgend seizoen 
Excursies: de voorjaarsexcursie op 18 mei gaat naar Zaltbommel. De zomerexcursie naar het Cruquius 
gemaal en naar Alkmaar. 
Lezingen: de 1e lezing in oktober gaat over Rembrandt, na de zomervakantie ontvangen de leden het 
complete programma.  
Exposities: de lopende expositie Samengevoegd duurt tot en met 1 juni, de volgende expositie gaat over 
poppenhuizen en de laatste van dit jaar gaat over Bijbels, met name over de uitvoering en de illustraties. 
Museumweek 9-13 april 2019: gedurende de museumweek is Het Voorhuis ‘s middag open en op de 
afsluitende dag 13 april, de hele dag. Met tevens de feestelijke opening van de Kuiperij en met allerlei 
activiteiten rondom het museum. Bij de opening wordt een boekje gepresenteerd over de familie Van 
Engelen en herbouw van de kuiperij bij het museum.  
 
13. Rondvraag 
Brommerdag: staat de brommertocht nog op het programma? Antw.: Die is zeker niet afgevoerd, maar 
vanwege alle inspanningen rondom de kuiperij opgeschoven naar een beter passend moment. 
Is een bestuurslid uit Oud-Alblas nog gewenst? Staat wel op het verlanglijstje, maar gezien het feit dat de 
penningmeester ook uit O-A komt heeft het geen hoge prioriteit. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter benadrukt dat alleen door de inzet van de vele vrijwilligers, met ieder hun eigen expertise, de 
vereniging zo veel kan realiseren.  
Hij dankt de aanwezigen voor de komst en betrokkenheid en hoopt hen weer te zien bij een van de vele 
activiteiten van de vereniging en sluit de vergadering..  
 
Opgemaakt,        Vastgesteld  
24 maart 2019        ………………………… 2020 
 
 
 
 
 
……………………………………    ………………………………………… 
 
Joke Karelse-de Jong      Jan Boele    
2e secretaris        voorzitter 


