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Na afloop van de vergadering verzorgt Frits van Ooststroom een lezing over Midden Delfland
AGENDA.
1.

Opening en vaststellen agenda
Welkom door de voorzitter.
Opening
Geen mededelingen
Bericht van verhindering Marja en Nico Tiemens
Alle stukken waren ruim op tijd beschikbaar op de site of op aanvraag bij de secretaris.
Agenda op de website wijkt af van die in de Spil, Tussengevoegd is punt2, Notulen ALV van 23 april 2015 en
Punt 10 verkiezing aftredend zijn Hans Bakker en Bert Otto

2.

Notulen van de ALV van 23 april 2015 *) goedgekeurd

3.

Jaarverslag van de secretaris. *) goedgekeurd

4.

Financieel verslag 2015 van de penningmeester. *) goedgekeurd

5.

Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2015. Goedgekeurd
Dhr. Frank Kwakkelstein neemt het woord en geeft aan dat de financiën akkoord zijn bevonden, en
complimenteert de penningmeester Siem van der Marel en daarmee het bestuur.

6.

Dechargeren van bestuur. Advies van de kascontrole commissie aan de ALV: décharge van de
penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De Alv gaat unaniem akkoord

7.

Vaststelling jaarrekening 2015. Goedgekeurd.

8.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Nico Tiemens treedt af. Karel Schot treedt aan als nieuw lid. Samen met Frank Kwakkelstein vormen zij de
nieuwe kascontrole commissie. Thom de Koning meldt zich aan als reserve.

9.

Vaststelling begroting voor 2016.
•
•
•
•
•

Tijdens de bespreking van de begroting ontstaat er enige verwarring vanwege het rouleren van 2
verschillende versies van de begroting. Onder voorwaarde van de juiste versie, wordt de begroting
goed gekeurd. De penningmeester plaatst de juiste versie op de website.
Vraag van een van de leden: het winkeltje in het visserijmuseum leverde in het verleden een omzet
van €3000. Is het mogelijk om iets dergelijks op nieuw te ondernemen.
Er is een vraag over de ophoging van de post onvoorzien. Van €600 naar €2600. De penningmeester
zegt dat hij verwacht het bedrag nodig te hebben.
De penningmeester licht de begroting verder toe. Er zijn geen verdere vragen.
Evaluatie differentiatie contributies.
In een jaar is er nauwelijks en geen belangstelling geweest voor de verschillende
lidmaatschapsvormen: gezinslid, jeugdlid en gezinslid +
Het bestuur stelt voor terug te gaan naar 1 soort lidmaatschap.
De vergadering gaat akkoord.

10.

Verkiezing: Aftredend zijn Bert Otto en Hans Bakker. Beide zijn herkiesbaar. Ex stat. Art 8:5. De leden
vergadering gaat akkoord met hun herverkiezing
Felicitaties voor Hans Bakker en Bert.
Voorstel aanpassing Statuten (Naamswijziging) en Huishoudelijk reglement. *)
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen zoals vastgelegd in bijlage 5 van de
agenda. Dit is gedaan op advies van notaris Van Gastel, het HH-regelement was in tegenspraak met de
Statuten. Tevens is de doelstelling van de Vrienden aangepast aan de doelstelling van het Museum.
Het gaat om de volgende wijzigingen
Statuten wijziging 1

•

Alle verwijzingen in de statuten die samenhangen met de omschrijving Visserijmuseum, instituut voor de
Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen verwijderen.
Deze te vervangen door Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen te Vlaardingen.

Statuten wijziging 2
De huidige doelstelling van de Vereniging Vrienden van museum Vlaardingen aan te passen aan de
doelstelling van het museum.
Die doelstelling ex art 2 van de oude statuten luidde als volgt:
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door belangstelling te wekken voor, bekendheid te geven aan en
het ondersteunen van het streven van de stichting in drie thema’s.
- De geschiedenis en de toekomst van de commerciële zeevisserij
- Vlaardingen als belangrijke historische vissershaven
- De unieke en oudste vormen van de Nederlandse archeologie, de Vlaardingen cultuur

Deze doelstelling te vervangen door:
o
•
•
•
•
•
•
•

Doelstellingen van de stichting museum Vlaardingen omschreven in artikel 3.1.

De stichting heeft ten doel samen met de inwoners van Vlaardingen—
en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken
en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de—
gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een---------bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al wat met—
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe-------bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.-------------------

Huishoudelijk reglement
Verder de aanpassing van het huishoudelijk reglement.
Art 1.13 van het h.h.r. ( Bij aankopen die geen uitstel gedogen kan het bestuur beschikken over € 5.000 )is in
tegenspraak met Art 2-2b van de statuten. (Uit de middelen van de vereniging gelden aan te wenden
bevorderlijk voor het doel van de stichting)
Een reglement mag een statuut niet beperken. Dit is niet toegestaan. Daarom wordt dit reglement
verwijderd.
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
11.

Mededelingen Museum Vlaardingen Mark van Hattem,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.

Over de voortgang van het Aquarium. Het museum voldoet aan de eisen van museum registratie. Als
er een aquarium zou komen zal dat binnen deze kaders moeten plaatsvinden. De directie van het
museum werkt aan een plan.
Schoolbezoek neemt toe.
Koffie thee en fris wordt nu verstrekt via automaten
Wisseltentoonstellingen over vissers kleding uit de eigen collectie.
In de winter een tentoonstelling met Jan Anderson, Rijkswaterstaat Blankenburg tunnel in de vrije
zone
Trekvaartroutes.
Jacqueline Blijleven is als vrijwilligers coördinator aangesteld.
De Vereniging Vrienden wil in 2017 graag een wissel tentoonstelling inrichten uit het depot van het
museum
Er zijn positieve ontwikkelingen te melden rond de financiering van de vervanging/restauratie van de
stadskraan.

Mededelingen van de voorzitter van Stichting zeillogger Balder, dhr. H. van Beek.
•
•
•
•
•
•

Met de vrijwilligersploeg vordert het intimmeren van de Balder gestaag.
Nadat de Balder van de werf is gekomen ontstaat er weer regulier onderhoud,
We zoeken schippers en rondleiders voor de Balder.
Financieel staat de stichting Balder er gezond voor
Het zeiltuig is onder leiding van een ervaren zeilmaker gerepareerd. Het voorzeil en het achterzeil is
aangeslagen.
Dhr. Van Beek stopt per 31 december 2016 als voorzitter van stichting Balder

13.

Mededelingen van John Boere.
Hij licht de komende evenementen toe
• Veiling van een foto die beschikbaar wordt gesteld door Jos Lucassen. Opbrengst voor de Balder
• Op 12 juni wordt de nieuwe haring binnengehaald.
• Tijdens het loggerfestival op 25 juni organiseert Stichting Balder oude ambachten.
• De oud vissers reünie is gepland op 2 juli 2016.
• Er zijn activiteiten in voorbereiding voor het winterseizoen

14.

Rondvraag.
• Mededeling van de voorzitter van WSV De Bommeer zij organiseren op 18 juni een open dag.waar
een ieder welkom is.
• Vraag: Kan er niet meer publiciteit gegeven worden de activiteiten van het museum in Groot
Vlaardingen.
• Komt er nog een uitgave van Netwerk. Ja, het bestuur is in overleg met de schrijvers en bekijkt eerst
de begroting.

15.

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.

2 mei 2016

Niek van der Mark, secretaris

