Historische Kring Abcoude-Baambrugge
Notulen van de Algemene LedenVergadering (ALV), gehouden op 13 juni 2019 in de
“Angstelborgh”.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Dick Kok, opent om 20.00 uur de ledenvergadering met de droevige mededeling dat
onze secretaris Christine Leijenaar op 23 mei 2019 is overleden. Christine was ongeneselijk ziek en
had de tas met stukken al overgedragen met de woorden, dat het bestuur moet gaan uitkijken naar
een nieuwe secretaris. Christine deed haar werk altijd serieus en met plezier. De notulen lagen vaak
de volgende dag al ter beoordeling klaar. Ze hield van gezelligheid en na afloop dronk ze dan ook
graag een biertje en rookte een sigaretje. Ze bezocht trouw de regionale bijeenkomsten en ook daar
genoot ze van. We wensen haar vrienden, familie en kennissen heel veel sterkte in deze moeilijke
periode. Er wordt een moment stilte voor Christine gehouden.
Afmeldingen:
Mevrouw van der Most, de heer Frits Smit, mevr. Ina de Graaf, Johan en Nel Ostendorf en Thea Smit.
Excursie.
De datum betreffende de excursie is door omstandigheden verschoven naar 14 september en deze
wordt op dit moment uitgewerkt.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 31 mei 2018.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Jaarverslag secretaris.
Door het overlijden van Christine was dit verslag niet aanwezig.
4. Balans en jaarrekening per 31 december 2018.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de jaarrekening en balans 2018 worden vastgesteld.
5. Kascontrolecommissie.
De heer Frits Smit van de kascommissie was helaas verhinderd de vergadering bij te wonen en heeft
dit per brief kenbaar gemaakt. Door de voorzitter wordt die voorgelezen. De penningmeester, Hans
Aalders, leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor en vraagt de vergadering om hem
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt aangenomen. De penningmeester wordt
bedankt voor zijn vele werk.
6. Herdenking.
Er wordt ook nog stilgestaan bij de leden die ons in 2018 door de dood zijn ontvallen. Dhr. T.S.
Kapteyn, dhr. T.A. Eekels, dhr. J. Baalbergen, mevr. J.A. Hagoort- van Vliet, mevr. Timmermans-van
der Lugt en de dhr. T. Burggraaf.
6. Begroting 2019.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en deze wordt aangenomen.
7. Toelichting op de begroting 2019.
Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen. Dus akkoord.
8. Benoeming kascontrolecommissie.
Theo Kemme zit op dit moment in een verzorgingstehuis en is hierdoor niet beschikbaar voor de
kascontrolecommissie. Wij wensen hem heel veel sterkte. Frits Smit heeft aangegeven wederom in
de kascontrolecommissie zitting te nemen. Dhr. C. Veldhuyzen van Zanten stelt zich ook beschikbaar.
Dhr. Hans Vonk stelt zich als reserve beschikbaar.
9. Voorlopig jaarprogramma 2019.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
10. Rondvraag.
De voorzitter ligt een tipje van de sluier op betreffende de excursie. Het is de bedoeling dat we het
Slot Haarzuilens gaan bezoeken en een vaartocht over de Vecht richting de Loosdrechtse Plassen
maken. De leden krijgen hier nog bericht van. Tevens bedankt hij Ton Pepping, die, ondanks zijn
onverwachte ziekenhuisopname, toch samen met Jeroen Bohlken de Angstelkroniek op tijd klaar
heeft gekregen.
Verder waren er geen vragen of opmerkingen.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan Jo Blom, historicus van onze
zustervereniging in Duivendrecht. Zij geeft een prachtige en boeiende lezing over het Huis van
Oranje.
Notulist, Ton Pepping.

