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AGENDA 
 
1. Opening 

Eric opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en bedankt Robert voor de gastvrijheid bij 
NHL Stenden Hogeschool in Emmen. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Ruud benoemt de mails die zijn binnengekomen t.a.v. punt 7 van de agenda (beëindiging 
departement) en de afmeldingen. 
Anita betreurt het dat wij ondanks onze inspanningen geen uitnodiging hebben ontvangen voor de 
uitreiking van de Koning Willem I prijs,.  
 

3. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen.  
 

4. Jaarverslag 2020/2021 van de secretaris (bijlage 1) 
Ruud kijkt terug op de ‘Corona-jaren’ 2020 en 2021 waardoor het organiseren van fysieke 
bijeenkomsten onmogelijk was. Het organiseren van online-sessies is wel overwogen, maar 
uiteindelijk verworpen als alternatief. 
Een positief punt in 2021 was de donatie aan de Stichting Petje Af, waarmee 5 iPads konden 
worden aangeschaft. Petje Af-bestuurder Ko Henneman bevestigt dat de tablets warm zijn 
ontvangen en veel worden gebruikt.  
 

5. Financiële bescheiden/verslag 2020/2021 van de penningmeester (bijlage 2, 3, 4 en 5) 
Robert licht de financiële cijfers toe en beantwoordt de vragen van de aanwezigen. Harco Jonker 
wijst erop dat geen décharge is verleend over 2019, maar heeft er begrip voor dat dit door de 
Corona-beperkingen niet kon plaatsvinden tijdens een ALV.  
Opvallend is de sterke daling van het aantal leden, zowel landelijk als in ons departement. Deze 
daling vertaalt zich in een zorgelijke financiële situatie voor de landelijke organisatie.  
 

6. Kascommissie 2020/2021 
Ook hier gooide Corona roet in het eten: de commissie kon pas in 2022 weer bijeenkomen om de 
financiën te beoordelen. Commissievoorzitter Johan Blanc verklaart bij monde van Robert dat 
alles gecontroleerd en akkoord bevonden is over de jaren 2019, 2020 en 2021. Zijn advies om 
décharge te verlenen, wordt door de vergadering overgenomen.   

 
7. Beëindiging van het departement Drenthe van De Maatschappij 

Bij dit punt worden de mails besproken die door enkele leden voorafgaand aan de ALV zijn 
gestuurd. Strekking van die mails: men begrijpt de afwegingen van het bestuur, maar zou 
beëindiging van het departement betreuren.  
 
Eric legt uit wat de overwegingen zijn geweest om te komen tot het voorstel om het departement 
volledig op te heffen óf ‘in slaapstand te zetten’. Een besluit hiertoe dient echter door de ALV 
genomen te worden. 

http://cm.de-maatschappij.nl/t/n/t-l-a507cd2046d711e8862d1b1c488979a9-l-r-r-l/
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In de levendige en positieve discussie dier hierop volgt, bespreken de aanwezigen de opties en 
wordt door de heer Henneman een derde mogelijkheid ter tafel gebracht: drie leden geven aan dat 
zij willen werken aan een herstart. De voorzitter geeft een toelichting dat het bestuur deze optie 
ook had bedacht, maar vanwege het uitblijven van reacties op de berichtgeving tot het 
voorgenomen besluit tot beëindiging, was deze optie door het bestuur niet als realistisch 
beoordeeld. De aanwezige leden steunen het voorstel van de heer Henneman, waarna hiertoe 
wordt besloten. 
 
Het bestuur besluit hierop conform artikel 13.3 van de statuten dat zij collectief hun functie 
neergeleggen en ruimte geven aan de initiatiefnemers om binnen drie maanden een nieuw 
bestuur te vormen.  
 
Vanwege de vakantieperiode wordt besloten om eind september of begin oktober van dit jaar een 
nieuwe ALV uit te schrijven, waarin het nieuwe bestuur zal worden geïnstalleerd. Voorwaarde is 
uiteraard dat dan een nieuw bestuur geformeerd is. Mocht dit na drie maanden niet gelukt zijn, 
dan zal opnieuw in de ALV een besluit genomen moeten worden tot het opheffen dan wel in 
slaapstand brengen van het departement. 
 
Gezien deze ontwikkeling is geen besluit genomen ten aanzien van het resterende batig saldo. 
Het huidige bestuur blijft beschikbaar tot de ALV van september 2022. 
 
De voorzitter benadrukt dat in alle gevallen een eventuele opzegging van het lidmaatschap ieders 
eigen verantwoordelijkheid betreft. Individuele leden zijn lid van de landelijke vereniging en niet 
van het departement. 

 
8. Rondvraag. 

Geen verdere vragen 
 

 
9. Sluiting. 

Eric sluit de vergadering, bedankt de aanwezige leden voor hun komst en wenst de 
initiatiefnemers succes met het formeren van een nieuw bestuur. 
 
 

 
 


