Bestuur Vrienden van het MuZeeum
(Concept) Verslag van de
alv van de Vr. v.h.
MuZeeum en het
Gemeentearchief
Aanwezig:

Afwezig met kennisgeving:

Woensdag 30 mei 2018

Namens het bestuur: Peter van Druenen, John Visser, Francois
Hulsbergen, Ad Tramper en Marianne Kloosterboer.
Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 32
Niet vermeld (AVG)

1. Opening



2. Verslag alv 24 mei
2017
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen









5. Kascommissie



Peter van Druenen opent de vergadering. Er is een speciaal
welkom voor Ane Nauta, voorzitter van de Stichting van het
MuZeeum en Ruud Paesie, die de lezing zal verzorgen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Er zijn drie afmeldingen
Penningmeester: de jaarrekening ziet er goed uit. Er is een
grote bijdrage van het Hurgronjefonds ontvangen, die is
meteen doorgesluisd voor verbetering van het open depot.
De organisatie is financieel gezond. € 6.000,- wordt
toegevoegd aan het Steunfonds.
De begroting wordt goedgekeurd.
Begroting 2019: loopt conform begroting 2018, donatie
Steunfonds wordt € 4.000,- Eventueel meerkosten voor Den
Spiegel.
In 2019 komt er een speciale uitgaven van Den Spiegel i.v.m.
de Slag om de Schelde. Eventueel huis aan huis verspreiden,
23.000 exemplaren. Hiervoor worden sponsors
aangeschreven.
Secretaris: jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn 630
leden en 172 partnerleden. Er was een terugloop van 36 leden.
We proberen d.m.v. acties nieuwe leden te krijgen.
Redactiecommissie Den Spiegel: Er zijn steeds voldoende
auteurs .Er wordt wel gedacht aan een nieuwe vorm, maar dat
kost tijd. Wel komen er meer kleurenfoto’s en
kleurenadvertenties. De redactie is klein, maar dat werkt goed.
Sjaak den Exter is na 10 jaar gestopt. Adrie Meerman, oud
gemeente archivaris, volgt hem op.
Activiteitencommissie: Er is een overzicht van alle activiteiten
van het afgelopen jaar.
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Albert Kloosterboer
en mw. Lies Hulsbergen.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Twee adviezen:
Advies 1: net zoals vorig jaar adviseren wij om uit
kostenbesparende overwegingen het aantal bankrekeningen
en evt. in gebruik zijnde bankpassen terug te brengen,
aangezien dit nog niet heeft plaats gevonden.
Advies 2: met ingang van het kalenderjaar 2018 het boekjaar

Bestuur Vrienden van het MuZeeum



6. Activiteiten 2017



7. Bestuur mutaties



8. Rondvraag



9. Sluiting






2018 af te sluiten met de standen van de bankrekeningen per
31 december zoals deze door de bankinstellingen worden
gehanteerd en beschikbaar worden gesteld. Tot dusver werd
het saldo van het laatste bankdagafschrift van het jaar
gehanteerd.
De kascommissie verzoekt de ALV het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2017.
De nieuwe kascommissie bestaat uit mw. Lies Hulsbergen en
dhr. Hans van der Haven.
Dit jaar is er op 26 september een lezing over Frans
Naerebout, gegeven door Dirk Kolf.
De penningmeester, John Visser is aftreden en herkiesbaar. Er
zijn geen bezwaren zodat John weer kan worden herbenoemd.
Op 23 juni wordt er een excursie naar Ieper georganiseerd,
mede door het Zeeuws Genootschap. Is het de bedoeling dat
er meer wordt samengewerkt? Antwoord: ja.
De vergadering wordt om 19.40 uur gesloten.
Hierna is er een korte pauze.
Na de pauze volgt een lezing over de Slavenhandel vanuit
Vlissingen, verzorgd door Ruud Paesie.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een
drankje.

