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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 25 NOVEMBER 2021 om 20:00 uur 

 digitaal via Jitsi Meet 

PUNT 1+ 2 OPENING EN MEDEDELINGEN 

Robbert opent de vergadering.  Er melden zich 14 deelnemers 

1 Eddy de Saedeleer 

2 Robbert Verkerk 

3 Don Werts 

4 Barend Zinkweg 

5 Tjerk Oosterhuis 

6 Wiard Beek 

7 Aart Mul 

8 Annemie Driessen 

9 Yolt IJzerman 

10 Ellen Steendam 

11 Willem van Bergen 

12 Johan de Punt 

13 Ton Meesters 

14 Dick Bunskoeke 

Drie afmeldingen: Walter van den Branden, Ruud van Eck & Wessel Koster 

PUNT 3  VASTSTELLING AGENDA 

Geen extra agendapunten 

PUNT 4  VERSLAG LEDENVERGADERING 12 november 2020 

Verslag graag veel eerder toezenden en mag bondiger 

PUNT 5  JAARVERSLAG 2019 - 2020 

Hebben weinig kunnen doen buiten uitgeven Molinologie (MOL) 

Excursie niet aan gewerkt en we zagen snel dat jaarvergadering moeilijk zou worden 

We hopen volgend jaar weer beide evenementen fysiek te kunnen doen 

 

Opmerkingen: 

Barend:  We zijn niet bijeen komen voor redactie, wel overleg via mail.  

Men vind het toch moeilijk om dat op digitale weg te doen 

Met Jitsi kan dat toch echt makkelijk 
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PUNT 6  FINANCIEEL VERSLAG 1-9-2020 t/m 31-8-2021 / BEGROTING 2021-2022 

Eddy deelt verslag online. We noteerden 1653 euro inkomsten van leden. 

Geen kosten aan excursie en ALV 

Drukkosten flink naar beneden gekregen: van 2000+ naar 1390 euro 

We krijgen meer binnen dan uitgaven. 

Relatief meer betaald voor allereerste publicatie bij BladNL 

Contract is maandelijks dus nog maar 3 maanden (start 1-6-2021) tellen mee bij de uitgaven 

Nog klein negatief saldo van 112 euro, maar was eerst 1229, mede te danken aan BladNL 

Bankkosten bij KBC (België) veel lager dan eerst ING 

Annemie deelt mee dat in Duitsland bank N26 helemaal geen kosten berekent! 

 

PUNT 7  KASCOMMISIE 

Tjerk en Peter zaten in kascommissie, overleg via Jitsi 

Veel openstaande contributies 

Blij met BladNL oplossing 

Klein negatief saldo, maar wel in de gaten houden als er weer kosten komen voor excursie en ALV 

Eddy leest verslag kascommissie voor dat alles in orde bevonden is voor 2020-2021 en dat er 2 

adviezen zijn: 

1) Advies aan ALV verslag vast te stellen 

2) Advies bestuur te dechargeren 

Dat laatste wordt gedaan door de aanwezige leden 

 

Nieuwe kascommissie: Peter zou moeten doorschuiven en Tjerk mag afzwaaien 

Niemand van de aanwezigen wil de vacante positie invullen 

Het bestuur gaat op zoek naar kandidaat en anders wil Tjerk desnoods een derde jaar vervullen 

 

PUNT 8  WIJZIGINGEN BESTUUR 

Don en Robbert zijn aftredend en opnieuw verkiesbaar. 

Er hebben zich geen andere leden aangemeld 

Aanwezigen herbenoemen Don en Robbert voor een nieuwe termijn van 4 jaar. 

 

PUNT 9  ACTUELE ZAKEN 

Uitreiking De Kramerprijs -  door Corona en sterfgeval nog niet gebeurd.  

Herman Hagens werd reeds op de hoogte gesteld. 

Volgende prijs wordt georganiseerd met uitreiking op najaarsvergadering 2022 

Er zijn nog mensen nodig voor de commissie: Yolt wil zitting nemen! 

Tjerk had al eerder toegezegd en nu ook nog Dick 

Ook reclame maken, op website etc. 
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Yolt komt met idee om prijs te verlagen (halveren) naar 1000 euro, het is toch ook met name 

symbolisch 

Daar gaat iedereen mee akkoord 

 

PUNT 10 MOLINOLOGIE 

Nu via BladNL 

Toch voor A4 gekozen i.p.v. magazineformaat 

Procedure uitgelegd: Barend stuurt (vanuit redactie) digitale proefdruk naar Don (secretariaat).  Don 

maakt  proefdruk en stuurt deze naar Barend. Barend stuurt definitieve digitale druk naar Don.  Don 

stuurt definitieve druk naar BladNL samen met adressenlijst opgersteld door Eddy (ledenbeheer). 

Iedereen is wel tevreden met deze constructie. 

We moeten ons wel aan de termijnen van contract houden, maar daarbij is speling mogelijk 

Contractueel  vastgelegd als: 2 maal per jaar, na juni en na december 

 

PUNT 11 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2022 

Het groot gat vorig jaar is grotendeels gedicht. 

Er wordt voorgesteld om de contributie gelijk te houden om reden van het nu kostenneutraal  

werken. 

We zullen een jaar opvolgen met BladNLwat de kostenevolutie is van het  lopend contract.  

Meer reclame voor TIMS mag en dan ook meer leden en abonnees werven is een must. 

Wordt al gedaan via folders, artikel in Gildebrief e.d. 

Er zouden misschien meer initiatieven kunnen worden ontplooid 

Zou ook naar regionale molenbladen kunnen: daar is een lijst van (Wiard) … 

Evt. met QR-code naar specifieke pagina op onze website met info over MOL en mogelijkheid om 

evt. los nummer te bestellen met webformulier 

 

PUNT 12 STICHTING STEUNFONDS 

 

Er is niet vergaderd, alles staat stil (met uitgaven en inkomsten). Via de website is e.e.a. te 

raadplegen. 

 

PUNT 13 TIMS ACTIVITEITEN 

1) Om de 5/6 weken een presentatie op internet 

Staan na afloop allemaal op de website 

Misschien idee voor ons om ook te doen 

In voorjaar misschien doen 

We zullen een paar mensen benaderen, bijvoorbeeld Johan de Punt 

Datums afstemmen met datums presentaties TIMS 

 

2) Nog steeds voornemen excursie naar Bulgarije:  

3) gaat uit meerdere edities bestaan i.v.m. maximale busgrootte 

Mensen moeten 3 keer gevaccineerd zijn / booster hebben 
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Periodes:   23-9 t/m 1-10  en 9-10 t/m 17-10 

 Kosten 700 à 800 euro 

 

4) SYMPOSIA 

Voorbereidingen symposium in Polen (regio Krakow) lopen goed 

Periode:  16 Juni 2023 t/m 25 juni 2023 en post tour 26 juni t/m 2 juli  

 Transactions Berlin (2019) zijn klaar 

 

PUNT 14 RONDVRAAG 

Johan de Punt 

vraagt zich af of er ditmaal gelijke kansen zijn qua deelname aan de excursie naar Bulgarije, want is 

eerder in Engeland fout gegaan. Willem deelt mee dat doel is iedereen die wil mee te laten gaan. 

Desnoods een derde trip in het jaar erna. 

Aart Mul 

Hij wil eenieder bedanken voor alle inspanningen en heeft een positieve ervaring met zijn eerste jaar 

lidmaatschap! 

PUNT 15 SLUITING 

Robbert sluit de Algemene Leden Vergadering 


