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Verslag Algemene Ledenvergadering 2015, Departement Haarlem & Meer  

 

Tijdstip: Donderdag, 19 maart 2015 om 16.30 uur 

Locatie: Hotel Lion D’Or, Kruisweg 34 - 36 (ingang Stationsplein), Haarlem 

Aanwezig: 14 leden (incl. bestuur) 

 

Verslag: 

 

1. De vergadering wordt door de voorzitter geopend waarbij een paar huishoudelijke mededelingen 

worden gedaan.  

Er zijn geen nadere brieven, verzoeken of mededelingen namens de leden ontvangen. 

 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering Dep. Haarlem & Meer d.d. 5 september 2013 (in 

Café-restaurant Het Wapen van Kennemerland te Haarlem) worden vastgesteld. 

 

3. De voorzitter doet verslag van het bestuur Dep. Haarlem & Meer over het afgelopen jaar (2014). 

 

- Het bestuur van het departement is op zoek naar meer bestuursleden. Het huidige bestuur 

bestaat uit Ellen Meuwese (bestuurslid), Harald Westerman (penningmeester), Mathijs Verbrugge 

(voorzitter) en Mieke Hofstra (secretariaat). 

- De visie en doelstellingen van het bestuur op de activiteiten van het departement en de uitvoering 

daarvan wordt aan de leden voorgelegd.  

Het gaat daarbij om verdieping en kennisoverdracht, ondernemingsgerichtheid, het blijven 

uitvoeren van maandelijkse activiteiten, het blijven vinden van onbezoldigde sprekers, meer 

uitingen via sociale media en de voorwaarde dat de leden hierin actief blijven deelnemen 

initiatieven tonen. 

Het voorgelegde krijgt de instemming van de aanwezige leden. 

 

- De activiteiten van het departement vanaf september 2013 tot en met februari 2015 (14x) 

passeren de revue.  

     

4. De voorzitter informeert de leden over de landelijke activiteiten van de Vereniging De Maatschappij, 

waaronder het Jaarcongres op donderdag, 1 oktober 2015 in Assen met als onderwerp: Voeding. 

De Maatschappij heeft een nieuwe Verenigingsmanager aangetrokken, Marleen de Vries. Het 

bestuur heeft een afspraak voor een bespreking met haar voor donderdag, 26 maart as.  

 

5. Er wordt financieel verslag gedaan over het boekjaar 2014 door de penningmeester waarbij 

rekening en verantwoording wordt afgelegd. Enkele vragen van aanwezige leden over de 

bestedingen worden beantwoord. 

    De kascommissie doet verslag van haar bevindingen waarbij zij de boekhouding en de 

verslaglegging akkoord bevindt. 

    Vervolgens worden de bestuursleden gedechargeerd voor het door haar gevoerde bestuur. 
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6. De voorzitter doet een oproep voor nieuwe leden voor de Kascommissie. Aangezien er geen animo 

komt van de aanwezige leden zal het bestuur zelf leden benaderen.  

 

7. De rondvraag levert geen noemenswaardige punten op die nadere toelichting van het bestuur 

behoeven. 
 

8. De voorzitter kondigt de moment bekende programmering aan waaronder het externe 
bedrijfsbezoek aan de Jopenbrouwerij op 16 april en de boottocht op Mijnenveger “De Naaldwijk” op 
20 mei. 
 
9. De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


