Notulen Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij
Departement NW-Veluwe en Flevoland
Datum: 15 mei 2019
Locatie: Heerlickheijd te Ermelo
Aanwezig: Henk Lambooij (voorzitter), Henri van het Erve, Joost Fraanje, Sijmen Prins, Marco
Lokhorst, Annemieke Woltjes-Boer (allen bestuur)
André Baars, Mark van de Bunte, Dick van Hemmen, Jobert Oostindie, Arie Schreuder, Wibo Smeding
(namens E. Smeding-Petersen), Piet Vermeer, Gert Wentzel, Ruurd Wuestman (allen lid)

1. Opening
Welkom door de voorzitter.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juli 2018
De notulen van 4 juli 2018 zijn goedgekeurd. Onder dit punt wordt de vraag gesteld door Jobert
Oostindie of de notulen van Buitengewone Ledenvergadering van 20 maart 2019 op het besloten deel
website van ons departement staan wat inderdaad het geval is. Gezien het belang van de huidige
vergadering is het goed dat deze notulen ook worden vastgesteld door de ALV. Na enige discussie
worden de notulen akkoord bevonden en ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken ontvangen.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
5. Financieel
a. Financieel jaarverslag penningmeester
Het Financieel jaarverslag is ter goedkeuring aangenomen. Jobert Oostindie stelt de vraag hoe de
actuele financiële situatie is en wat er gaat geburen met het geld zodra het departement ontbonden is.
De penningmeester beantwoord beide vragen
b. Verslag kascontrolecommissie
Jan de Koning en Gert Wentzel doen verslag van de kascontrole en stellen voor de penningmeester
en daarmee het bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt besloten door de ALV.
6. Opheffen departement (in slaap brengen)
De voorzitter stelt voor het departement NW-Veluwe te ontbinden zoals reeds aangekondigd en als
logisch vervolg op de Buitengewone Ledenvergadering van 20 maart jl. Een aantal vragen zich af of
het wel verstandig is dit te doen op basis van de resultaten van de afgelopen jaar gehouden enquête.
Ook is men van mening dat het bestuur te weinig doet om de leden te activeren.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur van mening is dat ondanks herhaalde pogingen van het
bestuur (bijeenkomsten de Vanenburg, de Ontmoeting) de leden helaas niet meer te activeren zijn en
dat dit ook duidelijk blijkt uit de uitkomsten van de enquête (slechts door 1/3 van de leden ingevuld).
Het bestuur heeft samen met de leden een zorgvuldig proces doorlopen wat leidt tot de conclusie het
departement te ontbinden CQ in slaap te brengen. De voorzitter geeft aan dat het huidige bestuur
sowieso stopt, hij heeft er geen moeite mee wanneer er in de toekomst leden zijn die het departement
weer willen laten ontwaken.
Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Van de aanwezige leden stemmen Wibo
Smeeing (namens zijn moeder) en Jobert Oostindie tegen, Ruurd Wuestman en Gert Wentzel
onthouden zich van stemming. De overige aanwezige leden (11) stemmen voor het voorstel waarmee
de benodigde statutaire 2/3 meerderheid is behaald en het voorstel is aangenomen.

Nu besloten is dat het departement wordt ontbonden zal er vereffening moeten plaats vinden. De
vergadering stelt het huidige bestuur aan als vereffenaars.
Zodra het departement is ontbonden worden de leden aangesloten bij een ander departement.
Uiteraard kunnen de leden ook hun lidmaatschap beëindigen conform die hiervoor geldende regels.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
11.Sluiting
Algemene Ledenvergadering wordt gesloten de door voorzitter.

