juli 2021

Notulen jaarvergadering 30 juni 2021

Aanwezig: 18 leden
Afwezig met bericht: Job Terband, Leny Visser en Janny Noortman.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een warm welkom aan alle aanwezigen.

Dank
Anneke en Roel Holwerda danken de vergadering van harte voor hun belangstelling, betoond bij hun ziekte en de uitreiking van
hun ridderorde.

Notulen jaarvergadering 16 september 2020
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist.

Jaarverslag secretaris en werkgroepen
De vraag komt op of het misschien toch verstandig is voor de afdeling een nieuwe laptop aan te schaffen. Het bestuur houdt deze
mogelijkheid in beraad. In voorkomende gevallen toont zich Marijke van der Wal bereid haar laptop voor het goede doel uit te
lenen.
Verder wordt het verslag in orde bevonden met dank aan de samensteller.

Financiële verslaglegging
Het financieel verslag wordt door de kascommissie goedgekeurd met dank aan de opsteller.
De kascommissie voor 2021 bestaat uit Annemarie Broek en Wijna van Vliet met als reservelid Roel Holwerda.

Beleid komende periode
Het bestuur zet het beleid voort op zuinige voet.
De werkgroep Museumbezoek kan voorlopig nog niets doen zolang de voorschriften voor museumbezoek nog niet versoepeld
zijn. De werkgroep houdt de vinger aan de pols.

Digitale Nivonette
Desgevraagd delen de aanwezigen tevreden te zijn over de Nivonette in digitale vorm. De inhoud wordt aantrekkelijk gevonden
en enkele aanwezigen beraden zich over hun eigen bijdrage aan het blad.
Degenen die geen digitale mogelijkheden hebben, tonen zich tevreden over het geboden alternatief. Anneke Holwerda doet een
voorstel voor het nog economischer verspreiding van de papieren nieuwsbrief.

Bestuurssamenstelling
Aan de beurt om af te treden en herkiesbaar zijn voorzitter Erna Wilffert en penningmeester Ida Hoogeland. Er zijn geen tegen‐
kandidaten en er is ook geen bezwaar tegen de continuering van hun functie. Erna tekent hierbij aan dat haar functie op termijn
wellicht te zwaar zal worden.
De overige bestuursleden zijn Ellen Bodewes en Jan Dekker.

Afgevaardigden ledenraad Nivon
De vergadering besluit dat het bestuur de afgevaardigden aanwijst voor 19 en 20 november (Morgenrood) en 8 en 9 april 2022 in
het Zeehuis.

Mededelingen
De koffieochtend op 17 oktober a.s. wordt door onze afdeling verzorgd met een optreden van troubadour Kees Kaas.
Het dagje uit wordt op 12 juni 2022 georganiseerd en het programma wordt waarschijnlijk zoals al eerder afgesproken.

Jubilarissen
De onderscheiding voor de vijf jubilarissen wordt op afstand uitgereikt aan degenen die daar prijs op stellen.
Alles aan de orde geweest zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Annemarie Broek

