CONCEPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP DONDERDAG 11 APRIL
2019 IN MUSEUM VLAARDINGEN, WESTHAVENKADE 54 TE VLAARDINGEN.
Aanwezig 22 leden volgens presentielijst.
Met kennisgeving afwezig: de heren N. v.d. Mark, T. de Koning, H. Brobbel en R. de Waard.
1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA.
1. Om 20.05 opent de VZ met een woord van welkom de vergadering en wordt de agenda op
voorstel van het bestuur gewijzigd en daarna vastgesteld.
2. N.a.v. een ingekomen agendapunt van mevrouw G. v.d. Weijden besluit de vergadering dat in
den vervolge het aanvangstijdstip van de ALV 19:30 uur zal zijn.
2. NOTULEN ALV D.D. 19 APRIL 2018.
Worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Op verzoek van de heer K. Schot zegt bestuur
toe te zullen streven naar het eerder beschikbaar stellen van de notulen. Stand van zaken ter
zake het in onderhavige notulen genoemde “aquarium” zal ter sprake komen bij agendapunt 11.
3. JAARVERSLAG 2018 VAN DE SECRETARIS.
Wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. N.a.v. dit verslag deelt de VZ mede dat tot op
heden 253 leden het Vlaardings Woordenboek hebben opgehaald en 373 nog niet. VZ vraagt
toestemming van de vergadering om de niet door leden opgehaalde exemplaren na 1 juli 2019 te
mogen aanwenden voor de vrije verkoop. De leden zullen in brede zin, middels e-mailing,
Facebook, de website en aandacht in De Spil, tijdig en bij herhaling worden geïnformeerd over
deze deadline. Na afweging gaat de vergadering akkoord met het voorgestelde, met de
aantekening dat ophalen na 1 juli nog altijd mogelijk is maar dat na genoemde datum de garantie
dat een boek voorradig is niet meer bestaat.
4. FINANCIEEL VERSLAG 2018 PENNINGMEESTER.
Na toelichting van de penningmeester wordt het verslag ongewijzigd goedgekeurd en
vastgesteld.
5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE JAARREKENING 2018.
Doordat de heren Brouwer en van Saus niet aanwezig konden zijn bij de kascontrole heeft de
heer K. Schot, als reserve-lid van de kascontrolecommissie, hieraan deelgenomen.
Na voorlezing door de heer K. Schot van het verslag verleende de vergadering aan het bestuur
decharge over het gevoerde financiële beleid 2018 met complimenten aan de penningmeester.

1

6. VASTSTELLING JAARREKENING 2018.
Vooraleerst gaf de penningmeester inzicht over de financiële stand van zaken betreffende het
project Vlaardings Woordenboek en toelichting op de eerder aan de leden toegezonden
gedetailleerde begroting.
Hierna werd de jaarrekening 2018 met algemene stemmen vastgesteld.
7. VASTSTELLING BEGROTING 2019.
De penningmeester licht de begroting toe. VZ deelde mede dat actie wordt ondernomen om het
aantal adverteerders in de Spil te optimaliseren en de terugloop daarvan te stoppen. De heer H.
Bakker adviseert het bestuur vooral contact te blijven houden met de adverteerders. Begroting
werd vastgesteld.
8. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE.
Op voorstel van het bestuur worden de heren T. de Koning en J.W. v.d. Mark benoemd tot leden
van de kascontrolecommissie en de heer K. Schot als reserve-lid.
9. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
1. De notulen van de extra ALV d.d. 21/03/2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.
2. VZ geeft uitleg over de procedure welke gevolgd dient te worden bij wijziging van de statuten
waarna de voorgestelde wijzigingen door de vergadering unaniem worden aangenomen.
10. VERKIEZING BESTUURSLEDEN.
Aftredend zijn M.C. Tiemens-Idzinga en W. Zwikker. Zij stellen zich herkiesbaar en worden bij
acclamatie herkozen.
11. MEDEDELINGEN MUSEUM VLAARDINGEN EN STICHTING ZEILLOGGER BALDER.
Directeur Museum Vlaardingen Léanne Selles vertelt over haar bevindingen en ervaringen na 5
maanden in dienst te zijn. Doelstellingen zijn vastgelegd in het bedrijfsplan 2018-2021. O.a.
wordt de cultuurhistorie gecombineerd met beeldende kunst en wordt het verleden verbonden
met de actualiteit. De programmering voor 2019 werd benoemd met als blockbuster de unieke
tentoonstelling “Schoon aan de Haak”. Aan deze tentoonstelling is een sponsoractie gekoppeld
om bijzondere schilderijen naar Vlaardingen te (kunnen) halen.
Desgevraagd (zie agendapunt 2) verklaart Léanne Selles geen voorstandster te zijn van het
plaatsen van een aquarium in het museum. Dit in verband met de vochthuishouding in het
gebouw en de kosten en (specialistische)werkzaamheden die dit na installatie met zich
meebrengt. Meer gaan de gedachten uit naar de ontwikkeling en realisatie van een interactieve
belevenis, gericht op de visserij, die o.a. aantrekkelijk is voor jongere bezoekers.
Ter zake zal door Léanne met het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
op korte termijn nader overleg worden gepleegd.
Bestuurslid van Stichting Zeillogger de Balder, Aad Schuilenburg, geeft een update van het “reilen
en zeilen” van de Balder. Eind 2018 trad de heer F. Gielen aan als penningmeester en kon de
heer L. Verhart zich weer richten op de voorzitterstaak. Omstreeks 45 gewaardeerde vrijwilligers
zetten hun beste beentje voor vanuit hun specifiek specialisme. Inspanningen worden verricht
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om de organisatiestructuur te verbeteren. Onder andere door het opstellen van een handboek
en de oprichting van een vaar- en een PR-commissie.
Ook in 2018 is hard gewerkt aan de restauratie, onderhoud en aanbrengen van structurele
verbeteringen aan het schip. Deelgenomen werd aan evenementen zoals Menheerse
Havendagen, Vlaggetjesdag Scheveningen, Wereldhavendagen, Furiade en de aanvoer van de
Nieuwe Haring tijdens het Haring en Bierfeest. Net als in 2018 zullen in 2019 ook weer
vaartochten naar Rotterdam worden georganiseerd.
12. RONDVRAAG.
Op verzoek van de heer K. Schot geeft de VZ aan dat bij een wijziging van de
benaming/bestemming van de gereserveerde post van 30.000 de Vrienden zullen worden
geïnformeerd. Eerder heeft ook een aanpassing plaatsgevonden want origineel is deze post
omschreven als “bijzondere bijdrage bij de opening van het nieuwe museum” wat later is
omgezet naar “aquarium”.
13. SLUITING.
Een ieder dankend voor hun inbreng en mededelende dat de leden van de Vereniging Vrienden
van Museum Vlaardingen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 10% korting krijgen in de
Museumshop sloot de voorzitter de vergadering om 22:00 uur.

W. Zwikker.
Secretaris plv.
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