
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 juni 2018 

Opening 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom om 20.06 

 

2. Ingekomen zijn de vergaderstukken zoals de jaarrekening, mondeling verslag van de 

kascommissie en het jaarverslag. Deze worden bij de agendapunten besproken. 

Wel op de agenda staat, maar niet besproken zal worden de begroting 2019 

Deze verhuist naar de Nieuwjaars ALV in 2019. 

Ingekomen verder het verzoek tot ontslag van de secretaris. In het bestuur zal voor 

vervanging worden zorg gedragen. 

Ingekomen het bericht van verhindering van de leden conform aangehechte lijst. 

 

3. Aan de orde zijn de notulen van de vergadering van 9 januari 2018. 

De voorzitter neemt de notulen met de vergadering door. Met betrekking tot de tekst 

worden geen opmerkingen gemaakt. 

Met betrekking tot de inhoud worden geen opmerkingen gemaakt. 

 

4. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

5. De voorzitter vraagt de directeur om een terugblik op de museale activiteiten van afge-

lopen jaar. Peter van der Ploeg geeft een samenvatting van de activiteiten. 

 

Naast de toelichting van de directeur is ook beschikbaar het jaarverslag. De voorzitter 

neemt het jaarverslag met de vergadering door en geeft de vergadering de gelegenheid 

tot het maken van opmerkingen. 

 

6. De voorzitter heeft het woord aan de penningmeester met het verzoek een toelichting 

te geven op de cijfers. De penningmeester licht vervolgens de jaarrekeningen toe. 

 

7. De voorzitter heeft het woord aan de kascommissie met het verzoek verslag te doen 

van hun bevindingen. De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed 

te keuren. Onder dankzegging van de voorzitter voor de kascontrole wordt verslag aan 

de vergaderstukken gehecht. 
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8. Met inachtneming van de voorgaande agendapunten vraagt voorzitter goedkeuring van 

de cijfers en decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering betuigt instemming 

met applaus. 

 

9. De begroting wordt door het bestuur aangehouden tot de Nieuwjaarsvergadering in ja-

nuari 2019. Dit hangt samen met het feit dat de subsidie op dit moment nog niet te be-

groten is. 

Omdat een deel van de subsidie structureel is en een deel van de subsidie niet structu-

reel is de subsidie van belang met betrekking tot welke inkomsten ingeboekt kunnen 

worden in de begroting. 

 

10. De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn om plaats te nemen in de kascontrolecom-

missie. De vergadering draagt nogmaals voor de heer Kees Verduin en mevrouw Loes 

Brenninkmeijer. 

 

11. Een bestuurswisseling is thans niet aan de orde. Wel neemt het bestuur afscheiden van 

Huib Zaaidervaart en het bestuur bedankt Huib voor zijn inzet en zijn deskundige bij-

drage in de afgelopen periode. Arno Kuipers heeft het bestuur bereid gevonden de sta-

tutaire functie van secretaris op zich te nemen. Voor Huib Zuidervaart gaat het bestuur 

op zoek naar een waardige vervanger met naar wij hopen evenveel deskundigheid op 

het gebied  van Huygens. 

 

12. Met betrekking tot het toekomstig verenigingsjaar geeft de voorzitter Peter van der 

Ploeg het woord om een toelichting te geven op de komende activiteiten. 

 

13. Voor de rondvraag komen de volgende items aan de orde: 

- De vergadering vraagt of er nog iets met muziek georganiseerd kan worden. Peter van de Ploeg 

beantwoordt dat de zondagsconcerten weer gecontinueerd zullen worden. 

- De vergadering vraagt naar het idee om Huygenswijn te schenken. Geantwoord wordt dat be-

nodigdheden bij de plaatselijke middenstand wordt gehaald. 

-  Gevraagd wordt naar de voortgang van de productie van de Engelstalige versie van het  

Hofwijckboek. Geantwoord wordt dat er binnenkort mogelijk een gift zal worden ontvangen 

waarmee, voortbouwend op de eerdere schenking van Kees van der Leer en Henk Boers, op-

dracht gegeven kan worden tot de vertaling. 
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- Nog geïnformeerd wordt naar de beveiliging van de tuin gedurende Voorburgs Cultuur. Mee-

gedeeld wordt dat de tuin op slot gaat als Hofwijck niet bemenst is. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.01 uur en nodigt de aanwezigen uit met hem het glas te heffen 

buiten op het voorplein. De vergadering wordt om 21.01 gesloten. 


