Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2020
De 54e Algemene Ledenvergadering werd, in aanwezigheid van 19 leden, gehouden in het Delta
Hotel te Vlaardingen
1 Opening door de voorzitter
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer T.H. Hartman, met een hartelijk welkom.
Hij geeft aan blij te zijn dat we nu toch een fysieke ALV kunnen houden, ondanks de coronabeperkingen. Helaas wel met slechts 19 leden, inclusief het bestuur. Hij heet in het bijzonder erelid
de heer J. Anderson welkom en bedankt het Delta Hotel voor het gratis ter beschikking stellen van
de zaal.
2 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken en geen opmerkingen over de jaarstukken binnengekomen.
3 Mededelingen
- We zijn begonnen met de digitale Nieuwsbrieven en hebben van iets meer dan de helft van de leden een emailadres.
- De opslag van boeken en materialen bij Dijkshoorn is opgezegd, want die was erg duur. Er is flink
gesnoeid in de voorraad en wat er is overgebleven staat nu in opslag bij CorrectMail. Dit levert een
aanzienlijk financieel voordeel op.
- Alle Tijd-Schriften worden gedigitaliseerd en zullen daarna op de website worden gezet.
- De heer F.W. Assenberg is bezig de index van artikelen in Tijd-Schrift en Jaarboek te updaten; die
zal ook op de website worden gepubliceerd.
- We hebben eindelijk een eigen onderkomen! We mogen van de Gemeente de Waag gratis
gebruiken. Hopelijk kunnen we de ruimte voor het einde van 2020 in gebruik nemen. Er zal ook een
boekentafel komen.
- De commissie Stad en Monument is weer geactiveerd. Leden zijn, naast de heer Hartman, de
heren M. Bekink en A. den Hoedt. Er is regelmatig overleg met de gemeente Vlaardingen.
- De coördinator Jaarboek, mevrouw E. Boonstra, stopt, zij wordt opgevolgd door mevrouw A.
Clement. Het Jaarboek zal begin december aan de burgemeester worden aangeboden.
- De introductie van het innen van de contributie via ClubCollect is niet zonder slag of stoot gegaan.
De toenmalige penningmeester, de heer Van der Vlies, heeft er veel werk aan gehad. De
verwachting is dat de meeste kinderziektes er nu uit zijn en dat het volgend jaar beter gaat.
- De heer M.M. Carree geeft aan dat de ledenwerving behoorlijk succesvol is geweest. In de eerste
ronde hebben zich circa 30 nieuwe leden aangemeld, in de tweede, net gestartte ronde, alweer 3.
- De heer G. de Ruiter rapporteert over de commissie Emaus. Er is behoorlijk wat
inventarisatiewerk verricht: op de website stond bij circa 700 graven ‘onbekend’, nu zijn ze op 3 na
compleet! De geruimde graven op het RK deel zijn inmiddels ook bekend. De Gemeente gaat
meedenken over eventuele adoptie van historisch belangrijke graven (die vaak aan een opknapbeurt
toe zijn); er is contact met vrijwilligersorganisatie KLIK om jongeren te werven voor het
opknappen van graven. Op begraafplaats Holy zijn de geruimde graven geïnventariseerd. Tot slot
zijn er stappen genomen om tot een regelmatige herdenking bij het Vissersmonument te komen.
Voor al deze activiteiten krijgt de heer De Ruiter een welverdiend applaus.
4 Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2019
De heer De Ruiter vraagt hoe het staat met het straatnamenboek. Daar wordt nog steeds aan gewerkt,
zij het sporadisch. Overleg met de heer Luth-Mulders hierover moet nog plaatsvinden. Met de
toename van de omvang van het boek is ook de financiering een groeiend probleem.
Naar aanleiding van opmerkingen uit de rondvraag:
- Een actieve ledenwerving is inmiddels gestart.

- De toekomst van het pand van Verboon is nog onduidelijk, het gaat in ieder geval niet naar de
Gemeente Vlaardingen.
- De luiken van het Stadhuis worden gerestaureerd en worden t.z.t. weer teruggeplaatst.
De notulen van de ALV worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden.
5 Jaarverslag 2019
Het jaarverslag over 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6 Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
De heer F.W. Assenberg leest namens de Kascontrolecommissie, bestaande uit hemzelf en de heer
M. van den Arend, het verslag voor. Zij hebben op 10 februari 2020 de boekhouding van de
vereniging over het jaar 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het voorstel om de
penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren voor het gevolgde beleid wordt door de
vergadering overgenomen. Wel doet de commissie enkele suggesties om de kosten te drukken:
breng het aantal Tijd-Schriften terug van 4 naar 3 per jaar; druk minder Jaarboeken (circa 70 meer
dan het aantal leden). De eerste aanbeveling wordt vooralsnog door het bestuur niet overgenomen,
de tweede wel.
Oorspronkelijk was de heer F.W. Wittkampf lid van de commissie, maar door persoonlijke
omstandigheden was hij verhinderd. Daarom heeft de reserve, de heer Assenberg, zijn plaats
ingenomen. Als nieuwe leden van de Kascontrolecommissie worden benoemd de heren F.W.
Wittkampf en F.W. Assenberg, met als plaatsvervangend lid de heer G. de Ruiter.
7 Financieel verslag 2018 en begroting 2019
De heer Hoogstraten merkt op dat sommige optellingen in de balans niet kloppen; de heer Van der
Vlies geeft aan dat dit veroorzaakt wordt door afrondingen. De heer Anderson vraagt wat de kosten
zijn voor de Waag. De heer Hartman geeft aan dat die minimaal zijn omdat de ruimte gratis ter
beschikking wordt gesteld.
Er zijn verder geen vragen over het financieel verslag over het jaar 2018 en de begroting voor het
jaar 2019.
8 Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn de heren T.H. Hartman en M.M. Carree en mevrouw M. van der Hoek.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld en zij worden met applaus herbenoemd.
De heer J.M. van de Vlies is tussentijds als bestuurslid en penningmeester afgetreden. De heer
Hartman dankt hem bijzonder hartelijk voor zijn inspanningen, met name met betrekking tot de
overgang naar ClubCollect. De vergadering bedankt de heer Van der Vlies met applaus.
Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor mevrouw N. Meulendijk en de heer K.J. Borsboom,
waarbij de heer Borsboom het penningmeesterschap overneemt. Ook dit voorstel wordt met applaus
aangenomen.
9 Rondvraag
De heer De Ruiter meldt dat hij ook dit jaar op Kerstavond weer lichtjes zal plaatsen bij de 45
oorlogsgraven op Emaus. De Gemeente Vlaardingen geeft hiervoor weer financiële ondersteuning.
10. Sluiting
De heer Hartman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

