Notulen jaarvergadering Historische vereniging Scoronlo op 19 mei 2016 in de Blinkerd.
Bericht van verhindering:
Jos Jansen, Rob Boer, Anneke Buitenkant, Kees van der Zel, Cees van Egmond, Jeanette de
Vries, Tammo Meedendorp, Piet van Vlaanderen, Henk Kager, Henk Min, Bob Vonhoff, Hetty
en Cees-Jan Keessen, Wil Janssen en Joost Hack.
Aanwezige leden: 22 + voltallig bestuur

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering
2. Vaststelling van de agenda en eventuele toevoeging van binnengekomen
agendapunten. Geen toevoegingen
3. Mededelingen van het bestuur: Het bestuur is verheugd te melden dat de heer Arian
de Rijk zich heeft aangemeld als bestuurslid
4. Verslag jaarvergadering 19 mei 2016: meegezonden geen vragen.
5. Jaarverslag verenigingsjaar 2015, wordt voorgelezen door de voorzitter: geen vragen.
6. Verslag penningmeester over het boekjaar 2015: er zijn geen vragen.
7. Verslag kascommissie: aangezien de heren van Egmond en van der Zel op vakantie
waren had het bestuur de hr. Jan Bijl bereid gevonden om de cijfers te controleren.
Jan heeft op vrijdag 13 mei de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden. Hij vraagt
de leden dan ook om de penningmeester décharge te verlenen voor het boekjaar
2015.
8. Benoeming kascommissie: de heren van Egmond (2x) en van der Zel (1x) worden
nogmaals gevraagd om de cijfers over het boekjaar 2016 te controleren. Reserve is
de heer Bob Vonhoff
9. Verkiezing reserve lid kascommissie: nogmaals de heer Bob Vonhoff.
10. Bestuursverkiezing: voorstel bestuur:
Om continuïteit in het rooster van aftreden te krijgen wordt de termijn van de heer
Mol verlengd tot 2017, dhr. IJssels tot 2018 en mevr. Hulshoff tot 2019. Voorstel
wordt aangenomen.
11. Rondvraag: mevrouw F. Met vraagt of de jaarvergadering niet half april gehouden
kan worden, veel senioren zijn in mei met vakantie.
Op zich een goed idee ware het niet dat onze penningmeester net in deze periode
zeer druk is met belastingaangiftes etc.
12. De voorzitter sluit om 20.30 de vergadering en kondigt een pauze aan van ongeveer
15 minuten.
Na de pauze heeft de heer Henk Burgering een lezing gehouden over 300 jaar Dappers in
Schoorl.

