
 
1 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2020 
Bijeenkomst Jaarvergadering 2020 
Datum  24 september 2020 
Ons kenmerk 2020_09_24_jaarvergadering 
Locatie  Dorpshuis Tavenu – Nieuwendijk 
Pagina  1 / 2 
 

 Onderwerp Actie 

1. Opening  

 Om ca. 19.30 uur opent Hannie de vergadering. De presentielijst wordt 
uitgedeeld.  

 

2.  Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019  

 De notulen worden met algehele goedkeuring aangenomen.   

3.  Rabo Clubsupport  

 De Rabobank ondersteunt clubs met een financiële bijdrage. Hannie vraagt de 
leden hun stem uit te brengen op onze club.  

 

4. Verslag penningmeester over 2019/2020  

 Gerard doet verslag over het afgelopen clubjaar en presenteert tevens de 
begroting voor het seizoen 2020/2021.  

 

5. Kascontrole  

 De kascontrole commissie (Peter Voogt en Koen Vos) heeft de financiële 
jaarrekening inclusief de bijbehorende kasstukken gecontroleerd en goedgekeurd. 
De commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en keurt daarmee de 
financiële administratie en de afgelegde verantwoording van de penningmeester 
goed. De commissie stelt voor de penningmeester tegen alle verdere navraag en 
verantwoording over het boekjaar 2019/2020 te vrijwaren.  
De commissie verzoekt derhalve de vergadering om de bestuurder décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-09-2019 tot 
 01-09-2020. De kascommissie bestaat volgende jaar uit Koen Vos en Jacques van 
Os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Rondvraag  

 Jan van Duren vraagt of het mogelijk is dat hij op een volgende clubavond zich 
voorstelt. Het bestuur stelt dit initiatief zeer op prijs en zal dit meenemen op de 
agenda voor een volgende clubavond. 
Peter Voogt deelt mede dat de buitenactiviteit “Waterloopbos“ wordt verplaatst 
naar het voorjaar van 2021. 
Nu de buitenactiviteit Waterloopbos niet doorgaat en derhalve ook niet de 
fotobespreking daarvan vraagt Jacques van Os of in plaats hiervan de foto’s van 
de Glasblazerij besproken kunnen worden. Omdat we door de maatregelen ver uit 
elkaar zitten vraagt Jacques tevens als iemand het woord heeft duidelijk en 
langzaam te spreken. Bij een volgende bijeenkomst overwegen om een microfoon 
te gebruiken. 
Op verzoek van een aantal leden zal op de website een handleiding “beoordelen 
foto’s” worden opgenomen. 
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8 Afsluiting  

 Om ca. 20.45 wordt de ALV afgesloten en wordt de resterende tijd van de 
clubavond ingevuld met “Hoe bespreek je een foto”, en “Bespreking jouw mooiste 
zomerfoto”. 

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: 
Getekende presentielijst  
 


