Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring
Abcoude-Baambrugge gehouden in de Angstelborgh op 31 mei 2018.

Bijlage I

Aanwezig: de hr. D. Kok, voorzitter, de heer H. Aalders, penningmeester,
mevr. C.H. Leijenaar-Trenning, secretaris en de bestuursleden
de hr. T. Pepping, hr. R. Post en de hr. H. Wolff
en 25 leden
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer D. Kok, opent om 19.30 uur de
vergadering en heet alle aanwezige leden hartelijk welkom.
Vervolgens vraagt de voorzitter de aandacht ter nagedachtenis aan de ons in het
afgelopen jaar ontvallen leden.
Telefonisch bericht van verhindering is binnengekomen van ons lid Jannie de Boer
en schriftelijk bericht van verhindering van het echtpaar P. Karthaus.
De voorzitter deelt verder mede, dat voor onze komende excursie op 16 juni a.s. naar
Enkhuizen, Medemblik en Hoorn er vanavond nog gelegenheid is om opgave te doen voor
deelname!
Voorts deelt de voorzitter mede, dat de consumpties bij binnenkomst gratis zijn en de
consumpties tijdens en na de pauze voor eigen rekening.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2017
(bijlage 1).
Het verslag wordt – onder dankzegging aan de secretaris –
goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de secretaris (bijlage II).
Ook het jaarverslag wordt – onder dankzegging aan de secretaris – ongewijzigd
goedgekeurd
4. Balans per 31 december 2017 (bijlage III).
Het financiële jaarverslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester
eveneens zonder commentaar goedgekeurd.
5. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit de heer G. Beers en mevrouw A. van der Most
meldt dat in de financiële weergave geen onregelmatigheden
zijn aangetroffen en adviseert de vergadering de penningmeester
décharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde beleid.
6. Resultatenrekening 2017 en begroting 2018 (bijlage IV).
Na enige toelichting van de penningmeester wordt de begroting voor 2018 ongewijzigd
door de vergadering aanvaard en goedgekeurd.
7. Toelichting op het resultaat van 2017 en begroting 2018 (bijlage V)
De voorzitter deelt mede, dat wij dankzij rondleidingen, die ons lid de hr. Van Kessel
in samenwerking met “ Ons Amsterdam” maakt in Abcoude, wij een financieel
“ meevallertje” hebben gehad! Tevens geeft hij aan, meer betrokken te willen worden
bij de rondleidingen.
8. Benoeming kascommissie voor het jaar 2018.
De heer G. Beers heeft 2 jaar zijn taak volbracht en stelt zich niet herkiesbaar.
Mevr. A. van der Most wordt voor 2018 bij acclamatie in deze verantwoordelijke functie
herbenoemd en de hr. T. Kemme wordt benoemd tot lid.
De heer F. Smit stelt zich beschikbaar als reservelid.
De voorzitter dankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden.
9. Voorlopig programma 2018 (bijlage V).
Het programma wordt voor kennisgeving aangenomen.
10. Rondvraag.
De heer Beers vraagt of het mogelijk is, dat omgekeerd “ Ons Amsterdam” iets voor
ons gaat organiseren! De voorzitter zegt toe e.e.a. na te gaan.
Mevr. Van der Most vraagt of introducees zijn toegestaan bij de excursie;
hier is geen enkel bezwaar tegen.
Voorts werd het verzoek gedaan eerder melding te doen van de datum van de te
maken excursie.
11.Sluiting.
Terwijl de voorbereidingen voor de aansluitende lezing reeds worden getroffen
en de ruimte volstroomt met geïnteresseerden, sluit de voorzitter om 19.50 uur
de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun belangstelling.
C.H. Leijenaar-Trenning/Voorjaar 2018

