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Vereniging

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 23 april 2018 , aanvang 20.00 uur
Stadhuis van Nijkerk, in de secretarie

Verslag
1. Opening
Voorzitter Renkema opent de vergadering en heet ieder welkom. Er zijn 14 ledenaanwezig, zie
bijgaande presentielijst.

2. Ingekomen stukken en mededelingen [o.a. afscheid stadsbeiaardier Freek Bakker]
Onder voorbehoud van publicatie door gemeentebestuur vertelt hij over de stand van zaken
v.w.b. de invulling van de vacature. Het is vrijwel rond dat Wim Ruitenbeek en Boudewijn
Zwart in een soort duobaan de functie van stadsbeiaardier gaan bekleden. De vergadering
betuigt haar instemming met een duidelijk applaus. Mede namens Wim [is verhinderd] dankt
Boudewijn voor het in hen gestelde vertrouwen en de wijze waarop de procedure is gevoerd.
Beiden hebben er zin in en willen er een succes van maken. Verder kondigt voorzitter aan dat
het afscheid van Freek op 21 juni 2018 zal plaatsvinden. Hem wordt een concert aangeboden
door de beiaardiers uit Nijkerk : Ed Kiel, Nico Poorter, Wim Ruitenbeek, Boudewijn en Lydia
Zwart. Daar om heen zal vanuit het Tabakhuis en op de luisterplaats voor een hapje en een
drankje voor de genodigden en bezoekers worden gezorgd.

3. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 4 april 2017
Dit wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2017
Henk van Asperen merkt op dat de afrekening van de opheffing van de Stichting Muziek
Promotie Nijkerk niet vermeld is. Is een terechte opmerking die in het verslag van deze
vergadering zal worden opgenomen. Tevens zal het Jaarverslag op de website met deze
vermelding worden verrijkt.

5. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 2017
Penningmeester meldt hierbij dat het financieel gezien een goed jaar is geweest. Hij merkt op
dat het ledental en vooral de leeftijdsopbouw daarvan een punt van aandacht moet zijn. Verder
stelt hij - zeer tevreden - dat veel leden spontaan een hoger bedrag overmaken dan het
minimum. Henk van Asperen vraagt naar aanleiding van de Toelichting hoe het nu zit met de
reserveringen [bijzondere activiteiten en luisterplaats]. De penningmeester zegt dat dit punt op
de agenda voor de aansluitende bestuursvergadering staat. Het bestuur streeft naar
duidelijkheid hierover.
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6. Verslag van de kascontrolecommissie
De commissieleden Peter Hofwegen en Gert Vos zijn verhinderd, maar hebben van de
gehouden controle een verslag gemaakt dat wordt voorgelezen. Men is zeer tevreden over het
werk van de penningmeester en stelt voor hem en het bestuur te dechargeren voor beheer en
beleid. De vergadering stemt hiermee in. De jaarrekening zal ook op de website worden
geplaatst.

7. Vaststelling van de begroting voor het boekjaar 2018 en 2019
Martien van Bokhorst vraagt naar het salaris voor de gastbeiaardiers. De penningmeester licht
toe dat de vergoeding iets is verhoogd en aangepast aan de landelijke trend. De begroting
wordt vastgesteld conform het voorstel.

8. Samenstelling van de kascontrolecommissie
Voor Gert Vos moet de vergadering een opvolger aanwijzen. Freek Bakker stelt zich daarvoor
beschikbaar. Dan kan hij zich "eindelijk", zegt hij, met de financien van de vereniging gaan
bemoeien. De vergadering gaat akkoord.

9. Samenstelling van het bestuur :
Lydia Mussche-Zwart kan het lidmaatschap van het bestuur niet meer combineren met haar
andere taken. Zij stelt haar functie ter beschikking. De voorzitter spreekt haar toe en bedankt
haar voor wat ze voor de vereniging heeft gedaan. Uiteraard gaat dit gepaard met een mooie
bos bloemen en cadeautje.
Het bestuur heeft Colinda ten Have bereid gevonden haar plaats in te nemen en vraagt
daarvoor de goedkeuring van de ledenvergadering. Die wordt met applaus gegeven. Colinda
stelt zich voor en merkt op dat ze "onder de toren" is opgegroeid en als kind het geluid van het
carillon wel eens als storend heeft ervaren.

10. Rondvraag
Gert van Essen vraagt of er nu geen plaatsvervangend stadsbeiaardier meer wordt aangesteld.
Voorzitter merkt op dat dit geen formele functie is en dat verwachting is dat, nu we gaan
beschikken over twee beiaardiers, die de waarneming onderling wel zullen regelen.
Henk van Asperen vraagt aandacht van het bestuur voor het actueel houden van de website.
Dit blijkt na de verdeling van de taken van Thom Bakker nog niet helemaal goed te gaan ; er
wordt aan gewerkt.
Boudewijn Zwart meldt dat er inmiddels 16 deelnemers voor de geplande excursie zijn.

11. Sluiting
De voorzitter sluit rond 21.10 uur de vergadering, bedankt voor aanwezigheid en inbreng en
wenst ieder wel thuis.

De secretaris,
Ies van den Akker
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