
NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Historische Kring Benthuizen 

Gehouden op 7 april 2017 in verenigingsgebouw De Bron. 

 

Aanwezig 52 leden en 5 bestuursleden.  

Afwezig met kennisgeving J. v.d. Bijl, S. de Ruiter en G. Schaap.  

 

1. Opening:  De voorzitter M. Havenaar heet allen welkom. 

2. Agenda: Wordt aangenomen zoals voorgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken: Kennisgevingen van leden dat zij niet aanwezig 

zullen zijn. 

4. Notulen ledenvergadering 1 april 2016:  Worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

5. Jaarverslag 2016: Worden zonder opmerkingen goedgekeurd  

6. Jaarrekening en verantwoording uitgaven 2016. De heer J. de Ruiter geeft toelichting op 

de cijfers met behulp van powerpoint presentatie . De gestelde vragen worden beantwoord 

De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 worden goedgekeurd  

7 Verslag kascontrole en jaarrekening controle: Deze is gedaan door mevrouw J. 

Bronnenberg en de heer A. Tuinenburg. Alles is in orde. De controle voor 2017 (voorjaar 

2018) zal worden gedaan door mevrouw J. Bronnenberg en de heer P. van Dusschoten. 

De heer Tuinenburg wordt bedankt voor de kascontroles in de afgelopen twee jaar 

De penningmeester en het bestuur worden op advies van de kascontrolecommissie 

gedechargeerd. 

8. Bestuur: De voorzitter M. Havenaar is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het 

bestuur stelt de heer J. de Ruiter voor als nieuwe voorzitter. Door de leden wordt hij met 

algemene stemming benoemd De ontstane vacature is ingevuld door de heer K. ’t Jong. De 

heer A. Bregman is ook nieuw in het bestuur; hij wil zelf een proefperiode van een jaar. Het 

bestuur is blij met de invulling die beide heren aan het bestuur geven. Van de heer Havenaar 

wordt afscheid genomen en we bedanken hem voor zijn werk welke hij als voorzitter voor de 

vereniging heeft gedaan. 

9  Rondvraag: Geen vragen 

10  Sluiting: Ieder wordt bedankt voor haar/ zijn inzet. Ook wordt iedereen uitgenodigd na 

de pauze te blijven luisteren naar de lezing van mevrouw J. Pors. Zij houdt een lezing over de 

rol die Nederland speelde gedurende de eerste Wereldoorlog.  


