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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 19 april 2018 in Museum Vlaardingen, Westhavenkade 56 te Vlaardingen.
Aanwezig zijn 36 leden.
Met kennisgeving zijn de volgende leden afwezig:
Dhrn. Bert van Nieuwenhuizen, Leo van Houwelingen, Cees Maree, Jeroen ter Brugge, Mar van der
Marel, Annelieke Zonne, Frits Nolet, Job van der Zwan, Frans van Heck, Antoinette Vietsch, Ton
Geurts, Cor de Boer, Henk van Beek, Gerard Korpershoek, Stineke Ruigrok, Cor Noordijk, Rob van
de Waard en Leo Verhart.
1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter heet ieder van harte welkom. Hij start meteen met het ingekomen agendapunt
van mevr. Gera v.d. Weijden. Zij verzoekt het bestuur om na een lezing meer tijd te
reserveren voor de nazit. De voorzitter zegt toe dat het bestuur zal kijken te zien hoe het
beter kan.
Dhr. Karel Schot verzoekt het bestuur om de notulen eerder beschikbaar te stellen.
2. Notulen van de ALV van 20 april 2017. Er zijn 2 verhelderingsvragen n.a.v. het verslag.
1. Over het verloop van het ledenaantal. Het ledenaantal krimpt. Als gevolg van vergrijzing.
Er melden zich ook nieuwe leden aan. 2. het effect van de editie van de Spil + voucher op de
aanmelding van nieuwe leden. Tot nu toe hebben zich sinds de actie met de voucher
ongeveer 10 nieuwe leden aangemeld.
3.

Het jaarverslag van de secretaris. De vergadering heeft geen vragen en stemt in met het
verslag.

4.

Financieel verslag 2017 van de penningmeester.
De penningmeester ligt de jaarrekening toe. De totale opbrengst is bijna €5000 hoger dan
begroot als gevolg van donaties en hogere opbrengsten. De uitgaven zijn €6000 hoger i.v.m.
reservering voor het Vlaardingse Woordenboek. Dhrn. Van Bree, De Bloois en Bakker
stellen enkele vragen over het ontbreken van de post Project Vlaardings Woordenboek in de
begroting en over de dekking van deze kosten.
De penningmeester verontschuldigt zich en beaamt dat de aanname van het bestuur dat de
dekking deels uit subsidie van fondsen zou kunnen worden gedekt, niet juist bleek. Als het

Vlaardings Woordenboek uitgegeven wordt dan is het bijna geheel uit eigen middelen
bekostigd. Een deel zal terugkomen uit de vrije verkoop via de boekhandel. De vergadering
geeft bij monde van dhr. De Bloois aan dat de financiële verantwoording van het Vlaardings
Woordenboekproject geen schoonheidsprijs verdient. Hij stelt de vergadering voor akkoord
te gaan met de in gang gezette activiteiten want hij vindt dat er geen weg terug is.
De vergadering gaat akkoord na een mea culpa van de penningmeester over de financiële
planning van dit project. De penningmeester zegt toe de aanwezigen binnenkort een
gedetailleerde begroting toe te sturen.
5.

Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2017. De commissie complimenteert de
penningmeesster voor zijn financiële administratie en stelt de vergadering voor het bestuur
decharge over het gevoerd financiële beleid te geven. Hetgeen bekrachtigd wordt door de
vergadering.

6.

Vaststelling van de jaarrekening 2017 De jaarrekening wordt vastgesteld.

7.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Tom de Koning en Jan Brouwer/ Jaap van Saus zijn
de nieuwe kascontrole commissieleden

8.

Vaststelling begroting voor 2018
De penningmeester ligt de begroting toe, De penningmeester zegt heel krap begroot te
hebben. Karel stelt voor de begroting voor de post Netwerken te verhogen. Hij zegt dat we
ervan uit kunnen gaan dat de verkoop van de Woordenboeken voor hogere opbrengsten
zullen zorgen. Waarvan acte

9.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn dhrn. Siem van der Marel en Niek van der Mark. Zij stellen zich herkiesbaar.
Beide heren worden bij acclamatie voor een nieuwe periode van 4 jaar verkozen.
De 3 kandidaten voor de vacatures worden eveneens bij acclamatie verkozen
-

Marja Tiemens-Idzinga wordt gekozen in de vacature Bert Otto,

-

Willem Zwikker in de vacature van Hans Bakker en

-

Nico Tiemens in een openstaande vacature.

Alle nieuwe bestuursleden hebben de bestuursvergaderingen al geruime tijd bezocht.
Dhr. Van Saus vraagt zich af of er 2 leden uit hetzelfde gezin lid van het bestuur kunnen zijn.
De voorzitter zegt dat dit binnen het bestuur is besproken en dat er statutair geen bezwaar
tegen is.

10. Mededelingen Museum Vlaardingen en idem Stichting Zeillogger Balder

De voorzitter van de rvt mevr. Y. Batenburg vertelt over de recente ontwikkelingen binnen
het museum. Over de aanstelling van 2 adviseurs die onderzoeken hoe het museum weer in
veilig vaarwater kan komen. De 3 pijlers die het museum dragen archeologie, geschiedenis en
visserij moeten beter geïntegreerd gepresenteerd worden. Zij zegt dat het museum nog niet
uit de gevarenzone is. Door gebrek aan budget en mankracht heeft het museum een flinke
achterstand opgelopen met het zich in de markt zetten.
Uit de vergadering komt een vraag over het aquarium. Het project staat on hold totdat we
weten hoe we verder gaan met het museum.
Vraag van dhr. Duarte om Vlaardingse kunstenaars in het museum meer podium te geven.
Mevr. Batenburg zegt dat Vlaardingse kunstenaars al regelmatig exposeren.
Dhr. Aad Schuilenburg, bestuurslid van Stichting Balder.
Hij vertelt dat de restauratie zijn voltooiing nadert. Het tonnenruim is bijna afgetimmerd en
ingericht om groepen bezoekers te ontvangen. De zeilgarderobe wordt vervangen. Het
bestuur zegt dat het accent werkzaamheden aan de Balder zal overgaan van restauratie naar
onderhoud. Er is vorige jaar een hellingproef uitgevoerd waaruit bleek dat de Balder een
veilig en stabiel schip is. Op verzoek van het museum zal De balder vaker opengesteld
worden voor museumbezoekers. Er zijn inmiddels voldoende gidsen die de uitvoering van dit
verzoek mogelijk maken. Het plan is om 1 x per maand een tochtje over de Nieuwe Maas te
maken met max 12 passagiers. Er is vorig jaar een boekje over de Balder uitgegeven in
samenwerking met Jan Anderson. De financiële positie van de stichting Balder is goed. Er zijn
voldoende middelen om een volgende hellingbeurt 2020 te kunnen bekostigen.
11. Over evenementen en activiteiten. Dhr. John Boere vertelt kort over de aanstaande
activiteiten het binnenhalen van de nieuwe haring tijdens het Haring en Bierfeest. Hij haalt
een advies van ex-burgemeester Blase aan. “Maak van het binnenhalen van de nieuwe haring
een prachtig feest voor alle Vlaardingers. Waarbij een afspiegeling van de Vlaardingse
bevolking betrokken is. Als dat niet lukt dan is het feest gedoemd te verdwijnen.”
12. Rondvraag. Jan v.d. Voort: Alle Vlaardingse kranten vanaf de 19e eeuw komen vanaf mei
2018 digitaal beschikbaar. Daardoor komt er een enorme schat aan informatie beschikbaar.
Voor ieder die belangstelling heeft in de recente historie Vlaardingen een belangrijke
toegankelijke plaats van onderzoek. Dhr. Van der Voort meldt tevens dat het Nederlandse
visserijregister inmiddels ook is gedigitaliseerd. Het is een project waar jaren vanuit het
museum is gewerkt. Dhr. Karel Schot merkt op dat er in de regionale pers geen aandacht is
voor het binnenhalen van de nieuwe haring op het Haring- en Bierfeest. Mevr. Batenburg

tenslotte vraagt de vergadering aandacht voor de tentoonstelling Boer en Burcht in het kader
van 1018 -2018. Het is vooral voor kinderen een spectaculaire tentoonstelling
13. Kerngroep. Oproep voor nieuwe leen. Er is een vergadering gepland op 5 juni 2018.
14. Exposé van dhr. Ernst Lohmann over de 4e Vlaardingse stadsdichter Aat Rolaff.
HIJ was een kleurrijke man die zijn hele leven in Vlaardingen werkte, in elk deel van de stad
woonde en na de beëindiging van zijn werkzame leven pas ontdekte hoe taalvaardig hij was.
Hij schreef gedichten in sonnetvorm. Er zijn 3 bundeltjes van hem uitgegeven. Elk in een kleur
van de Vlaardingse vlag. Hij was zeer productief gedurende zijn tijd als stadsdichter. Elke 2
weken kwam er een nieuw gedicht van hem in Groot Vlaardingen uit.. Dhr. Lohmann heeft
geluidsfragmentjes van de dichter, echter door beperkte geluidstechnische mogelijkheden
komt het er niet van om die goed ten gehore te brengen.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt ieder ter afsluiting van de
avond uit voor een drankje en hapje.

