
Concept ALV 2017 
 
 

Verslag van de algemene ledenvergadering 2017 van de Vrienden van het 

muZEEum en het Gemeentearchief, gehouden op woensdag 24 mei 2017 in het 
Gemeentearchief. 
 
Aanwezig namens het bestuur: Peter van Druenen (voorz), John Visser (penn), Leida 
Goldschmitz (secr), Niek Peters (ledenadm),  Jan Nieboer, François Hulsbergen(act.comm), 
Ad Tramper (adv) 
Afwezig met kennisgeving: Pol Verbeeck (adv) en Onno Bakker (dir) 
 
Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 21 (niet iedereen heeft getekend) 
 

1  : Opening: 
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van 
Sjef van Wijnen. 
 

2  : Verslag ALV d.d. 18 mei 2016. 
De voorzitter maakt excuses dat het ALV verslag van 2016 niet op de website heeft gestaan 
en belooft dat alsnog te doen. De voorzitter leest het verslag in het kort voor. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3  : Ingekomen stukken: 
-  Jaarverslagen van de penningmeester, de secretaris, de redactiecommissie en de 
activiteitencommissie. Alle jaarverslagen zijn enkele weken voor de jaarvergadering op de 
website geplaatst en niet meer schriftelijk tijdens de ALV ter inzage. 
-  Verslag van de kascommissie over 2016. 
 

4  : Jaarverslagen 2016: 
Financieel jaarverslag:  De penningmeester licht de balans, de verlies- en winstrekening en 
de resultaten van 2016 toe. Het ziet ernaar uit dat we dit jaar een tekort van € 2000 hebben. 
Oorzaken zijn de teruglopende contributie t.o.v. 2015, de hogere kosten van Den Spiegel, 
hogere bankkosten en de oplopende kosten voor drukwerk, pasjes en  
kantoorbenodigdheden. We hebben dit jaar nog wel vastgehouden aan het bedrag voor het 
steunfonds ad € 6000. Het vermogen is nog steeds gezond. 
Begroting : De penningmeester verwacht dat het eigen vermogen steeds verder achteruit zal 
gaan. Het bedrag aan contributie is € 2000 lager begroot. Om op de nullijn te blijven is het 
bedrag voor het steunfonds ook met € 2000 verlaagd. De laatste jaren is er veel geld uit het 
steunfonds besteed ten bate van het muZEEum en het archief. We zullen het nu enige tijd 
rustiger aan moeten doen. 
 
Jaarverslag secretaris: 
In 2016 kwam het bestuur vijfmaal bijeen. Niek Peters houdt zich bezig met het opschonen 
en actualiseren van het ledenbestand. Op 31-12-2016 telde onze vereniging 666 leden, t.o.v. 



2015 helaas een terugloop van 25 leden.  Tijdens de “Michieldag” op 29 oktober bezochten 
654 mensen het muZEEum en de kazematten en 200 mensen de Oranjemolen. 
 
Redactie Den Spiegel: 
Aafke deelt mee dat de redactie weliswaar klein is, maar goed op elkaar ingespeeld en erg 
effectief is. Ondanks het streven ernaar is er in 2016 geen themanummer verschenen. Het 
kost geen moeite om Den Spiegel gevuld te krijgen. Het laatste nummer van Den Spiegel was 
een succes in de losse verkoop. Joke den Exter vraagt of het mogelijk is nog een keer zo’n 
‘bedrijfsnummer’’ te realiseren. 
 
Activiteitencommissie:  
François memoreert de geslaagde excursie naar Rotterdam en de vier goed bezochte 
lezingen. Vooral de activiteit “Happen en Stappen” blijkt een succesformule te zijn. Vanwege 
het feit dat in 2017 het muZEEum 15 jaar in het Lampsinshuis gevestigd is, worden tal van 
activiteiten  gepland en men hoopt eind juli, tezamen met Den Spiegel, het programma mee 
te sturen. Commerciële partijen (bedrijven) worden aangeschreven voor sponsoring. 
 

5  : Kascommissie:  
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Albert Kloosterboer en Wim Harting, heeft de 
stukken op 24-04-2017 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie verzoekt de 
ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2016. 
 
De kascommissie heeft geconstateerd dat de vereniging gebruik maakt van zes 
bankrekeningen bij twee verschillende banken (ING en RABO) De commissie geeft het 
bestuur in overweging dit aantal terug te brengen naar vier uit het oogpunt van 
kostenbesparing. 
De penningmeester legt uit dat het historisch zo gegroeid is: 3 betaalrekeningen en 3 
spaarrekeningen. Hij zal zich erover beraden. 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2017 zal bestaan uit mevrouw Lies Hulsbergen en de 
heer Albert Kloosterboer. 
 

6  :  Activiteiten 2016: 
Zie activiteitencommissie 
 

7  : Bestuursmutatie: 
Jan Nieboer heeft te kennen gegeven na de termijn van vier jaar niet herkiesbaar te zijn. De 
voorzitter bedankt hem voor zijn inspanningen en punctualiteit en overhandigt hem een 
afscheidscadeau. Een warm applaus van de leden is zijn deel. 
De voorzitter stelt voor in zijn plaats mevrouw Marianne Kloosterboer te benoemen als 
nieuw lid van het bestuur. Zij wordt met applaus door de leden verwelkomd. 
François is eveneens aftredend, maar heeft zich voor een tweede termijn herkiesbaar 
gesteld. 
 

8  : Rondvraag: 



Vanuit de zaal komt de suggestie om onderaan de ‘contributiebrief’ een gedrukte versie van 
een acceptgirokaart mee te sturen. Dit zou de leden er beter aan doen denken om op tijd de 
contributie te voldoen. 
Ook wordt automatische incasso gesuggereerd. François antwoordt hierop dat dit nogal 
ingewikkeld en omslachtig is. 
 

9  : Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.45 uur de ALV en bedankt iedereen 
voor zijn/haar komst. 
 

                                                           Pauze 
 
Na de pauze  vertelt bestuurslid Niek Peters,  tevens lid van de Stichting Maritiem Erfgoed 
Vlissingen,  over de houten mijnenveger Mercuur, die hopelijk nog dit jaar een plek zal 
krijgen in het Dok van Perry als museumschip. 
Na afloop van deze boeiende powerpointpresentatie konden de leden nog genieten van een 
hapje en drankje. 
 
 
 
 
 
Leida Goldschmitz                                                                   Peter van Druenen 
 


