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Notulen Algemene Ledenvergadering 14 juni 2019 

  
Geachte leden, 
 
Hierbij sturen wij u de notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 juni jl.  
 
Agenda: 
 
1. Opening Voorzitter 
 

Namens het bestuur heet Ria Ruiterkamp iedereen van harte welkom op de 41ste algemene 
ledenvergadering van N.C.G. de Vlearmuze. 
 
Ria leest het jaarverslag voor. Deze is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 
Er zijn wat vragen m.b.t. de ophoging van het kledingfonds. Hier volgt toelichting op en is verder 
duidelijk en akkoord. 

 
2. Notulen ALV 15 juni 2018 
  
 De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Afvaardiging van de PG is aanwezig geweest bij de uitvaart van de eerste Prins van de Vlearmuze, 
dhr. Scheffer. 

 
Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij de receptie van het 100-jarig bestaan van Sp. Neede en de 
het jubileum van Autoschade Markerink. Tevens zijn we uitgenodigd de receptie van de zomerfeesten 
Lochuizen. Ook zij bestaan dit jaar 100 jaar. 

 
Afmeldingen: 
Marc ten Barge 
Mark ten Hoopen 
Liz vd Berg 
Jeroen Kettering 
Marloes Morsink 
René Wormgoor 
Familie Olminkhof 
Familie Kosters 
Isje en Joke Kroon 
 

4. Jaarverslag Penningmeester 
 

Nanny licht de resultaten van het afgelopen jaar toe. Het is een positief jaar geweest, waarbij er een 
positief resultaat is behaald van ruim € 5.000,- behaald. 
Begroting voor komend jaar wordt besproken. Albert Kroon stelt een vraag over de begrote inkomsten 
voor de activiteitencommissie. Dit is een risico. Zijn boodschap is helder. Verder zijn er een aantal 
vragen, die worden beantwoord. De begroting wordt vastgesteld. 

 
5. Verslag Kascontrole Commissie 

 
Jolien Bouwmeester en Albert Kroon vormen dit seizoen de kascontrolecommissie. Zij hebben de 
kascontrole uitgevoerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. De jaarrekening wordt 
goedgekeurd. 

 



6. Toelichting resultaten Pipistrello 
  

Gerd Jansen geeft een toelichting op de resultaten van Pipistrello. Het was een goed jaar. Tevreden 
over het verloop van het weekend. Hij vertelt wie er allemaal zitting hebben in het bestuur van 
Pipistrello. Het is hard werken, maar er wordt ook veel plezier aan beleefd. De omzet is aanzienlijk 
gestegen, door de zaterdagavond en deels door de hogere muntprijs. De kosten zijn ook behoorlijk 
gestegen, bijvoorbeeld door de hogere kosten van beveiliging. De inkomsten worden deels 
toegevoegd aan de buffer voor calamiteiten. Pipistrello draagt jaarlijks een bedrag van € 6000,- bij aan 
de vereniging, aangevuld met het btw-verschil en een bijdrage van 1000,- aan het prijzengeld bij de 
optocht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de buffer is opgebouwd en zich mee ontwikkelt met de 
ontwikkeling van het feest. 
Jan Willem Wensink vraagt hoe het zit met het gebruik van de oude munten bij andere gelegenheden. 
Dit is financieel afgedekt als ze niet volledig terug komt. 
Arjan Emaus vraagt of het mogelijk is op zaterdagmiddag de tap een half uur langer open te houden. 
I.v.m. het ombouwen is dit lastig. 

 
7. Toelichting Jubileumcommissie 

  
Namens de jubileumcommissie vertelt Randal Heinneman wat de plannen zijn vanuit de 
jubileumcommissie voor het jubileumjaar in 2020-2021. Er zijn al een aantal vergaderingen geweest 
en dit wordt komende maand verder uitgerold met de betrokken mensen en verenigingscommissies. 
Hierover wordt de vereniging zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
Ook de Groene Garde en Pipistrello willen graag betrokken worden in de jubileumcommissie. Randal 
neemt dit mee. 

 
8. Bestuursverkiezing: 
  Aftredend, herkiesbaar: 

 Robert Souilljee, voorzitter Optochtcie.  aftredend, herkiesbaar 
Aftredend, niet herkiesbaar: 

 Mirjam Arends, 2de penningmeester  aftredend, niet herkiesbaar 

 Liz vd Berg, vz Kinderoptocht cie.  aftredend, niet herkiesbaar 
Functie wisseling: 
Voorstel nieuwe bestuursleden: 

 Karien Wegdam     voorzitter Kinderoptochtcommissie 

 Monique Jannink     2de penningmeester 
 

Alle voorgestelde kandidaten worden gekozen en verwelkomd in het Algemeen Bestuur. Ria bedankt 
de afscheidnemende bestuursleden voor hun inzet. 

 
9. Verkiezing Kascontrole Commissie 

  
Randal Heideman was dit jaar reserve en zal Jolien Bouwmeester vervangen voor de kascontrole in 
2020. Als nieuw reserve lid heeft Karin Meier zich aangemeld. 
 

10. Vaststellen datum ALV 2019 
 Voor volgend jaar wordt 19 juni als datum vastgesteld voor de algemene ledenvergadering 

 
11. Rondvraag 
 
 Marieke Knol benoemt dat er komend weekend een carwash wordt georganiseerd door de dansgardes. 

Jan Willem Wensink vraagt hoe de invulling van opkomstavond vorm gaat krijgen. Het wordt steeds drukker 
en ervaren als een jongerenavond. Dit heeft de aandacht en wordt ook besproken met de Mölle. De ideeën 
worden met hen besproken.  
Arjan benoemt dat ze in gesprek zijn met Wim Cuperus over de aanschaf van kostuums voor hoogheden, 
commissieleden etc. Dit kan een mooie korting opleveren. De oproep is om dit binnen de commissies 
kenbaar te maken en ook te inventariseren. 

 
12. Sluiting 

 
 Ria sluit de vergadering en bedankt iedereen zijn of haar komst en inzet in het afgelopen jaar.. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”, 
 
Jeroen Abbink 
Secretaris 


