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Algemene Ledenvergadering in het Bezoekerscentrum Zuid-Hollands Landschap aan de Tenellaplas 
 28 maart 2019 

 
Aanwezige bestuursleden: Hans v Lith, Henk v.d. Houwen, Hans Barendregt, Wim v Montfoort, Bart Schoonaert,  
                                           Leo Winkelhorst  
Afwezig                              :    
Notulist      :  Hans Barendregt 
 
Aanwezige leden  : 45 
Afmeldingen   : 9 
Aanwezige bestuursleden : 6 
 
1. Opening  
Voorzitter Hans van Lith opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.  
2. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat Herma Klok zich vandaag om 18.10 heeft opgegeven als kandidaat-voorzitter. Er zal dus een 
stemming plaatsvinden bij agenda punt 8  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2018 (op website onder Anbi status) 
Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld 
 
4. Verslag uit het bestuur en de commissies: 
 
Bestuur (wnd voorzitter Hans van Lith) 
 
De vrijwilligers zijn het kostbare deel van de Historische vereniging 
Vrijwilligers zijn mensen met inzet en hart voor de vereniging 
Vrijwilligers zijn ook mensen met hun specifieke trekken en eigenaardigheden 
De bestuursleden zijn ook vrijwilligers 
De communicatie van vrijwilligers binnen een vereniging is afhankelijk van de openstelling van deze vrijwilligers. Met 
andere woorden, Ben je bereid te luisteren naar andere. Respect tonen betekend ook respect krijgen. 
Als er geschillen tussen vrijwilligers zijn binnen de vereniging deze kunnen zijn groepen en of personen is er altijd de 
voorzitter die het aanspreekpunt is binnen de vereniging. 
Het bestuur wil ten alle tijden geïnformeerd blijven over welke actie dan ook. Dit betekend dat voor 2019 er meer gelet 
zal worden over acties en aannames van vrijwilligers die het minder nauw nemen met de gemaakte afspraken. 
Het bestuur gaat er van uit dat iedere vrijwilliger die meent onrecht te zijn aangedaan de weg naar de voorzitter weet 
te vinden en hoopt op deze manier sneller gehoor te geven aan klachten en mogelijke conflicten. 
   
Collectie beheer, Archief, Depot en onderzoek (Wim van Montfoort) 
 
Het Archief heeft in 2018 een behoorlijk aantal e-mails gekregen met verzoek tot informatie. 
Ook zijn een aantal personen op bezoek geweest voor het Archief. 
Vermeldingswaardig is dat wij 2 mensen met elkaar in contact hebben kunnen brengen die zonder dat zij de andere 
kende bezig zijn met een eigen onderzoek naar de geschiedenis van de molens op Voorne-Putten. 
De procedure en akte voor de schenkingen aan onze vereniging zijn aangepast. 
Gestart met het vinden van mensen voor de digitalisering Depot en Archief. 
Inmiddels hebben 2 mensen zich aangemeld. 
We zoeken nog een archivaris. 
Ook in afgelopen jaar zijn voor het Depot en Archief een behoorlijk aantal schenkingen ontvangen. 
In het Depot is behoorlijk wat werk verzet om alles een plaats te geven. 
De samenwerking tussen Depot en Archief verloopt goed en beiden hebben samen met leden en externen bijdragen 
geleverd voor de expositie. 
De informatie over wat is er aanwezig in het Archief is verder opgepakt. 
Via Bart is gestart met het plaatsen van uitgaves Struinen op de website. 
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Maria Rust heeft een vernieuwde website en het Archief werkt nauw samen met hen i.v.m. het nog beter in kaart 
brengen wie op deze begraafplaats begraven ligt. 
Al met al best een druk jaar geweest. 

 
Werkgroep Maria Rust in 2018 (door Korrie Korevaar) 
 
Korrie Korevaart had voor deze bijeenkomst een gerestaureerde graftrommel mee genomen, hier moest nog wel een 
goede plaats voor gevonden worden. 
 
1. Wat heeft de werkgroep gedaan in 2018? 
a. Op 21 februari ontving MR de cheque voor het keukenblok, dat door Jaap van der Veld en een collega vrijwilliger in 
elkaar werd gezet – waarvoor hulde.  
b. Op 4 mei was er weer de Dodenherdenking. Spreker Hugo Noordermeer heeft zijn tekst beschikbaar gesteld voor 
onze website. (Wie is de volgende spreker?) 
c.  Op 29 mei deden we mee aan de Week van de Begraafplaats, met als thema: Tussen kunst en kist. Er was een 
rondleiding over wat er aan kunst op Maria Rust te vinden is, met name over de palmtakken op de grafmonumenten 
(waarover een stuk verscheen in de Krant van de Week van de Begraafplaats). 
d. Vanaf 1 juni tot 1 oktober: elke derde dinsdag open middag. 
e.  Zomer: beplanting, bijhouden graven, paden, binnen de perken houden. 
f. Op 8 september was de Open Monumentendag, met het thema: In Europa. Jaap v.d. V presenteerde een verhaal 
over de familienamen van een buitenlandse oorsprong. 
g. Afgehandeld: subsidies voor: keukenblok, vernieuwing website en informatiebord (dat is: 2.750 euro vanwege de 
Gemeente (Samen Doen) en de andere helft komt van het Zuster Visser Fonds (1.640 euro) en het Deltaport 
Donatiefonds (1.000 euro)) – met als hoogtepunt de lancering van de nieuwe website (die met reuze-inspanning van 
met name Toon Fokkema gereed was gekomen) op 23 november in Stuifakkers door wethouder Bourgonjen, inclusief 
de viering van het vijftienjarig bestaan van de werkgroep. De zaal zat vol! 
h. Sinds november is de werkgroep ook actief op Facebook – nuttig voor het verzamelen van nog ontbrekende 
informatie wat betreft, bijvoorbeeld, foto’s. 
 
Voor 2019 staat op het programma:  
a. Stand van zaken donaties/financiën: gevraagd aan de penningmeester (was in november op orde; in februari geen 
nieuwe donaties gesignaleerd;  
b. PR: de vrijwilligersmarkt was op 10 maart in Oostvoorne (zonder concreet resultaat wat betreft nieuwe leden van 
de werkgroep); 
c. Teksten voor bestuur afmaken; 
e. Informatiemiddag/avond Stuifakkers: voorlopig niet; 
f.   Verven: witten van Schulhus; misschien wil Jeannette daarmee helpen? We wachten af hoe de houten 
informatieborden zich houden en spreken af dat we daar niets aan doen wat onderhoud aangaat. Er komt vocht onder 
de perspex platen, maar dat kan geen kwaad volgens de leverancier. De vraag is of de kleuren van het bord goed 
blijven; de leverancier denkt dat zo’n bord vijf jaar meegaat. 
g. Bezoek van nieuw college B&W: 
h. Beplanting afmaken en bijhouden: randjes afsteken, bladblazen door Jaap vdV; 
i.   Inventarisatie schade: wat moet er dit jaar hersteld worden? Toon en Jaap S lopen eind april een ronde om te 
inventariseren; 
j. Inhoudsopgave boek (incl. inventarisatie van wat er al is; stuk over symboliek in de maak); 
k.  Interview met Wim Stolk en met Van Buren? 
l. wat nog meer? 
 
2. Data voor websites, etc.: 
ZA 25 mei, Weekend van de Begraafplaats/Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje, 
10.00-15.00 uur; zie www.mariarust.nl  
Het thema van de Week van de Begraafplaats is: Een plek vol verhalen... De leden van de werkgroep willen de 
bezoekers die dag graag een aantal van die verhalen vertellen. In het bijzonder van die mensen die in 2019 honderd 
jaar begraven liggen op Maria Rust, zoals Lena Schipper, Arentje Klok en Benjamin Marius Vlielander Hein. Leden 
van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen. 

http://www.mariarust.nl/
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DI 18 juni, Open Middag Historische begraafplaats Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje, 10.00-15.00 uur; zie 
www.mariarust.nl 
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp? Leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en 
beantwoorden vragen. Ook: 16 juli, 20 augustus en 17 september. 
  
ZA 14 september, Open Monumentendag Historische begraafplaats Maria Rust, Zeeweg 2, 9.00-16.00 uur; zie: 
www.mariarust.nl. Het thema van Open Monumentendag 2019 is: ‘Plekken van plezier’. Daar kunnen we weinig mee. 
We kiezen daarom voor onze Open Monumentendag voor de bijzondere band tussen Maria Rust en het Kuuroord 
Walesteijn, dat later is verbouwd tot Rusthuis Vredeheim. De band tussen Rusthuis Vredeheim en Maria Rust is innig, 
want veel personen die zijn overleden op Vredeheim, zijn op Maria Rust begraven (terwijl ze vóór hun verhuizing naar 
Vredeheim dikwijls nog niet in Rockanje woonden). Het volledige programma volgt later. Leden van de werkgroep 
Maria Rust geven rondleidingen en beantwoorden vragen. 
 
NIEUW: op 24 december 2019 lichtjes plaatsen bij de graven van de geallieerden? Op Internationale Vrouwendag 
2020: rondwandeling maken/beschrijven langs graven van bijzondere vrouwen? 
De lijst van de evenementen op Maria Rust is doorgegeven aan de gemeente, aan de HVWV (afgedrukt in Struinen), 
en verschijnt ook in De Evenementengids 2019-2020. 

 
3. Overleg met de gemeente op 11 februari 2019 (Toon, Jaap v.d., Korrie met Jorien de Jongh en Eline Rood) over 
twee vragen: kan de werkgroep inzage krijgen in de gemeentelijke administratie van Maria Rust; en: kan de 
werkgroep een contactpersoon op het gemeentehuis hebben met wie er 1-2x per jaar overleg is over zaken met 
betrekking tot de begraafplaats (zoals voorheen)? Zie bijvoorbeeld: nieuwe functies van MR (as verstrooiing), maar 
ook over de bomenaanplant, doorspuiten draineerbuizen, aanvullen pad, etc. Tot op heden is er nog geen antwoord; 
telefonisch heeft Eline Rood op 1 april laten weten dat we in de maand april antwoord krijgen. (Op 11 april is er een 
overleg dat door de gemeente is georganiseerd om te overleggen over zaken die stimulans van culturele zaken in het 
dorp aangaan. Korrie doet daaraan mee vanwege Maria Rust.) 
 
Bespreking d.d. 21 augustus 2018 van het Aandachtspuntenlijstje, op Maria Rust 
De 12 punten die toen genoemd zijn, zijn geregeld. Dat wil zeggen dat er nog meer te ontdekken is wat betreft de 
vraag wie waar precies begraven ligt/lag, en dat de plattegronden nog door VPRI bijgesteld moeten worden (wat geld 
gaat kosten). Ook daarom is het van belang dat MR van de gemeente inzage krijgt in de administratie – het is te 
hopen dat we hier eind april mee verder kunnen. 

 

Presentatie en educatie Verslag Museum commissie seizoen 2018 (Bart Schoonaert) 
 
Het nieuwe seizoen startte zoals gebruikelijk met de officiële opening, dit jaar verricht door onze ad interim-voorzitter 
Hans van Lith. Hierbij waren ook burgemeester Peter de Jong van Westvoorne en zijn vrouw aanwezig. De opening 
stond in het teken van de tentoonstelling “In ‘blijde’ verwachting”. Huisarts Frank de Kok en oud-kraamverzorgster 
Corrie van der Velde waren aanwezig om te assisteren bij de bevalling van het nieuwe jaar. Dit ging zeer voorspoedig, 
en met de sleutel die aan een speen was bevestigd, kon de deur van huisje “Duinzoom” worden geopend. Daarmee 
was de tentoonstelling, waar heel hard aan was gewerkt door onze vrijwilligers van de tentoonstellingscommissie en 
waarvoor zelfs naar Urk was afgereisd, officieel geopend. De bijeenkomst werd door veel mensen bijgewoond en 
onder het genot van een drankje werd het nieuwe seizoen ingeluid. Dankzij de schoonmaakploeg waren alle huisjes 
weer netjes en schoon voor het nieuwe seizoen. Ook de vrijdagploeg was druk geweest met het op orde brengen van 
het terrein en met herstelwerkzaamheden. Tijdens het jaar werd onder meer het huisje Duinstraat opnieuw behangen 
en werd de begaanbaarheid van de paden verbeterd met een laagje schelpen. Momenteel zijn we bezig met de 
herinrichting van het Dunhus als nieuwe entreeruimte voor de museumbezoekers. Maar dan heb ik tientallen klussen 
niet vernoemd, waaronder de inspanningen van de tentenploeg, de gastvrouwen en de bezorgers van Struinen die 
ook het hele jaar puik werk hebben geleverd. 
Voorafgaand aan het seizoen is er een informatieavond gehouden voor de gidsen, gastvrouwen en 
kassamedewerkers, waarin iedereen werd geïnformeerd over het nieuwe tentoonstellingsthema. In het najaar is er in 
de zaal van ZHL op 11 oktober wederom een bijeenkomst georganiseerd waarin het seizoen werd geëvalueerd en 
een presentatie werd gegeven over het Ramtorenschip ‘Buffel’, het doel van ons uitje dit voorjaar.  

http://www.mariarust.nl/
http://www.mariarust.nl/
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Het aantal gidsen is in 2018 vrijwel gelijk gebleven. Bij de groep Levende Geschiedenis kwamen er enkele mensen 
bij! Ook de poppenkastgroep heeft een boost gekregen met een aantal nieuwe deelnemers. Jammer genoeg zijn 
enkele mensen ons ontvallen: Jannie van der Meer, Leen Klootwijk, Pleuntje van Buren, … We hebben er gelukkig dit 
jaar ook een tiental nieuwe vrijwilligers bijgekregen.  
In 2018 kwamen er circa 6600 bezoekers, hetgeen er beduidend meer waren dan in 2017. Dit is deels te verklaren 
door het constant prachtige weer, maar ook door de niet aflatende inzet van alle vrijwilligers. De groepsbezoeken van 
de scholen namen wat af, maar de andere groepsbezoeken namen toe. Ton Abbink mocht bijna 900 mensen 
verwelkomen en had het erg druk. De geplande evenementen zijn uitstekend verlopen, al viel het aantal standhouders 
– zeker op de minimarkt - wat tegen. Met Pinksteren is er een workshop schilderen georganiseerd, dit was weeral een 
enorm succes met plaats- en materiaalgebrek tot gevolg. Vijf zondagmiddagen stonden in het teken van de Levende 
Geschiedenis, en waren de oude ambachten weer goed vertegenwoordigd, zoals: vlegelen, mais pellen, kantklossen, 
spinnen, breien, haken, koekjes en cake bakken, pannenkoeken bakken… De poppenkastgroep was, zoals altijd, heel 
populair: kinderen vergeten nooit een mooie voorstelling! Het optreden van ‘Risoluto’ trok ook weer veel 
belangstelling, evenals de Kindermiddagen (wat een enorm leuke drukte!!), de Boerenboeldag (veel verkocht!), de 
Open Monumentendag en ‘Opoe Jaantje’ (vaak met ‘Opa Bram)’ die de kinderen voorlas uit ‘Piggelmee’. Voor het 
eerst werd samen met de Korenmolen en de Biberbunker twee dagen een historische rondrit georganiseerd. Dit was 
geen donderend succes maar wel zo goed dat we er in 2019 samen met de Korenmolen mee doorgaan. Het Briels 
Meerspektakel in juni was geen spektakel maar een regelrechte tegenvaller. Daar doen we volgende keer niet meer 
aan mee. De Burchtfeesten in Oostvoorne werden dit jaar helemaal verpest door de gure regenvloed en we kregen 
slechts iets meer dan nul bezoekers.  
De barbecue op 24 augustus was een gezellige afsluiting van het seizoen, en midden november was er nog de 
Potermaaltijd voor de vrijwilligers en hun partners in paviljoen de Stormvogel. Ook deze bijeenkomst werd heel 
drukbezocht. De spekjes en potertjes waren overigens overheerlijk!  
Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer ik alle vrijwilligers bedank voor hun grote inzet.  
 
Communicatie, PR, Struinen en De Dunmier (Bart Schoonaert) 
 
De pr- en de evenementencommissies werken hard om ons museum regionaal en landelijk onder de aandacht te 
brengen.  
Ons promotiekraam heeft weer verschillende evenementen bezocht, zoals Kom in de Kas, de Bos- en Burchtfair, 
Brielse Meer Spektakel en de Burchtfeesten.  
Op facebook wordt door Dineke van Hennik veelvuldig stukjes geplaatst.  
Iedereen kijkt ondertussen elke maand uit naar de Dunmier die ook door Dineke wordt samengesteld.   
Frits van Driel levert knap werk als eindredacteur van de Struinen, die net als vroeger weer een jaar lang dezelfde 
cover zal krijgen. 
De touchscreens in de duinhuisjes worden in vier talen leesbaar: naast Nederlands, ook Duits, Frans en Engels. 
We hebben een nieuwe website: voorzitter Hans van Lith drukt op de knop om de website openbaar te maken.  
Missie en visie: more Em bedding in en samenwerking met de omgeving en de lokale overheden, zeker met de 
gemeente Westvoorne. Daartoe staan al een aantal bijeenkomsten in de steigers.  
 

Beheer en bedrijfsvoering (Henk van der Houwen) 

Afgelopen jaar is aan onderhoud terreinen en gebouwen door de leden van de “vrijdagploeg” weer veel werk verzet. 

Er is assistentie verleend, waar nodig, aan de museum Cie., heden ten dage en de moderne museum terminologie de 

Cie. “Presentatie en Educatie”. 

Het werk dat de vrijdagploeg verricht staat meestal niet zo in de belangstelling. Maar het regelmatig grasmaaien, 

perken en dergelijke bijhouden, zorgen dat de Dahlia’s weer op tijd de grond in gaan en in het najaar voor de vorst 

eruit zijn, etc. Zijn klussen die tussen neus en lippen door gedaan worden. Speciaal ook het onderhoud schilderwerk 

dat in de winter gedaan wordt. Afgelopen jaar is door de vrijwilligers de voorkamer huisje Duinstraat 18 opnieuw 

behangen, eerst is er door derde nieuw behanglinnen gespannen. Het oude jute was compleet verteerd. 
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In het voorjaar, voor de seizoen opening, wordt in de schuren e.d. het spinnen rag en zo verwijderd. Onvoorstelbaar 

hetgeen die beestjes kunnen produceren. 

Momenteel heeft de vereniging geluk dat de overbuurman van 1 van de leden in zijn vrije uren, hij is gepensioneerd, 

diverse timmerklusjes doet. De kosten voor die werkzaamheden is alleen het materiaal. Deur huisje Duinzoom is 

vernieuwd, Afgelopen najaar en winter heeft hij een nieuw schuifraam gemaakt voor huisje Duinstraat 18, alsmede 2 

blinden en het toegangshek aan de zijkant. 

Wel belangrijk te vermelden, dat ons oudste lid van de vrijdagploeg, ten zeerste gewaardeerd wordt voor zijn inzet. 

Van zijn kennis wordt nog steeds regelmatig gebruik gemaakt. Zomer 2018 is een nieuw lid bij de vrijdagploeg 

gekomen. Het is natuurlijk altijd even kijken en aan elkaar ruiken/proeven. Jullie weten dat op vrijdag de 1 wat eerder 

aanwezig is en de ander komt wat later. Jullie begrijpen, dat dan natuurlijk de lokale “Wereldse problemen” besproken 

worden. Hierin is dus geen verandering gekomen sinds afgelopen zomer, zelfs hoorden we leuke anekdotes over 

vroeger. 

Voor dit jaar, 2019, zijn er weer diverse plannen, we kijken naar de mogelijkheden om energiezuiniger te worden, b.v. 

ledverlichting. Echter concrete plannen zijn er nog niet daar de transitie waar de overheid het over heeft niet erg 

duidelijk is, qua subsidies e.d. die hier verband mee houden. 

Ik hoop dat zoals het nu gaat we kunnen continueren, specifieke inzet door leden van de vrijdagploeg, met naam, wil 

ik niet noemen daar het eigenlijk met zijn allen gedaan wordt. Ik hoop dat de sfeer en inzet die er is zo blijft.   

Secretariaat en AVG (Hans Barendregt) 

Na 9 april 2018 waarop deze vergadering instemde met mijn aanstelling als secretaris van de Historische Vereniging 
Westelijk Voorne heb ik het secretariaat overgenomen van Henk van der Houwen. 
In de soepele overgang en de hulp die ik van Henk heb mogen ontvangen was ik snel in staat en ik hoop zonder dat U 
het gemerkt hebt het secretariaat te bemannen. 
 
Uiteraard heb ik kennis kunnen nemen van de mores van de vereniging en daar waar mijn wetenschap over het reilen 
en zeilen binnen de vereniging te kort schoot kon ik rekenen op de kennis en steun van vele vrijwilligers, bedankt 
hiervoor. 
 
Binnen de vereniging zijn gaandeweg het jaar stappen gezet in het verdelen van bestuurlijke taken. Een belangrijke 
taak voor het secretariaat in 2018 is het implementeren van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
In het kort wil ik U op de hoogte brengen van hetgeen we gedaan hebben en waar we nu staan. 
 
Als eerste het wettelijk kader; 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in 
de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
geldt niet meer. 
 
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen meer mogelijkheden gekregen om 
voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten zijn namelijk versterkt en 
uitgebreid. 

Toestemming 
In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor 
organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. 

Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen 
net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. 
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Nieuwe privacy rechten 

Naast versterking van de bestaande rechten hebben mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten 
gekregen. 

Deze zijn te lezen, 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Nog even dit; 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de waakhond op gebied van misbruik AVG. Boetes kunnen oplopen tot 2-4 % 
van de jaaromzet bij eventuele data lekken. De verwachting is dat handhaving en of eventuele boeteoplegging in 2019 
een aanvang zal nemen. 
 
 
Wat is er al gedaan binnen de HVWV; 

• Kennisgeving aan alle vrijwilligers en leden donateurs en sponsoren over de AVG en de invloed binnen de 
vereniging. 

• De toestemmingsverklaringen zijn verstuurd en bijna 100% getekend ontvangen met uw opmerkingen. 

• De persoon gegevensverwerkers hebben een overeenkomst getekend met de Historisch Vereniging Westelijk 
Voorne die de borging weergeeft over werk en opslag wijze van de persoonsgegevens welke gebruik worden 
binnen de vereniging. 

• De Donateurs, Leden en sponsoren zijn in staat gesteld te reageren op hun gegevensregistratie binnen de 
vereniging.  

• De website van de Historisch Vereniging Westelijk Voorne is aangevuld met onze privacyverklaring 

• Aanwijzing op de locatie Museum de Duinhuisjes aangaande portretrechten, het maken van foto’s op de 
locatie. 

• Het maken van een Privacy protocol voor toevoeging aan het Huishoudelijk Regelement van de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne is met uw instemming een feit. Alle aanwezige stemde in met het voorstel. 

• Een twintigtal vrijwilligers hebben de toestemmingsverklaring nog niet getekend, Dineke de Hennik en uw 
secretaris nemen de nodige actie. 

 
Met alle bovenstaande informatie verwacht ik dat erop gebied van de AVG veel zaken helder zijn voor U als Lid en of 
Vrijwilliger van onze vereniging. 
 

Jaarrekening, balans en begroting (Leo Winkelhorst) 

 

De overzichten van de inkomsten en uitgaven met de balans liggen voor de aanwezige leden ter inzage. Daarnaast 

waren deze ook op de website te raadplegen.  De begroting voor 2019 vorig jaar reeds geaccordeerd en voor 2020 

wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Deze cijfers worden door de penningmeester toegelicht voor de aanwezige leden. De inkomstenverhoging wordt aan 

de hand van de cijfers verklaard. Daarnaast worden enkele opmerkingen/vragen door de penningmeester 

beantwoord. 

 

6. Rapport kascontrolecommissie 2018 

Mevr. Herma Klok die samen met Ben Langendoen de kascontrole hebben uitgevoerd waren positief van oordeel dat 

de gecontroleerde zaken klopten. Zij hebben dan ook decharge verleent.  

Uiteraard waren ook tips en tricks die in goed overleg met de Penningmeester gedeeld zijn en voor implementatie 
geschikt waren. Verschillen in de winkel in en verkoop beruste op verkeerde boekingen. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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7. Benoeming leden kascommissie 2018 
Mevr. Herma Klok en de dhr. L. Klok en reserve is dhr. Siem Vermeulen 
 
8. Bestuurswijziging en verkiezingen 
De voorzitter stelt dat er nu een 2-tal kandidaten zijn voor de functie van voorzitter. Herma Klok wordt in de 
gelegenheid gesteld om zich als kandidaat-voorzitter te presenteren. De stembriefjes worden rondgedeeld en na 
invulling opgehaald door Wim van Montfoort. Wim van Montfoort en uw Secretaris hebben de stembriefjes geteld en 
hebben de aanwezige het resultaat gemeld. Resultaat; 2 briefjes Blanco, 11 briefjes Herma Klok en 32 briefjes Hans 
van Lith.  Dit geeft dat Hans van Lith zich voor 4 jaar aan de functie van voorzitter van de HVWV verbindt. 
 
9.Rondvraag 
 
Opmerkingen van het bestuur over ALV vergadering 
 
Tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2019 is er een uitwisseling geweest tussen 
het Bestuur en de aanwezige leden van wat er is bereikt in 2018 en wat het Bestuur van de Vereniging als doelstelling 
voor het komende jaar -  2019/2020 - heeft vastgesteld. De coördinatoren van de diverse werkgroepen hebben hun 
evaluatie en verwachtingen met verve gebracht.   
Net voor de sluitingstermijn kwam een nieuwe kandidaatstelling voor het voorzitterschap. De stemming van de nieuwe 
voorzitter werd vervolgens middels een voorstelronde van de twee kandidaten en het verstrekken van de stembriefjes 
positief afgerond. Het resultaat was dat de Waarnemend Voorzitter werd benoemd als nieuwe Voorzitter van de 
HVWV, voor de duur van 4 jaar 
Het Bestuur betreurt dat de niet-benoemde kandidaat daarna negatieve uitspraken deed over de Vereniging als 
zodanig en verdachtmakingen maakte over de handelswijze van het Bestuur en van sommige leden die zij niet nader 
durfde of wenste te benoemen.  
 
Het Bestuur hoopt dat zij niet  bij een volgend gelijkaardig voorval genoodzaakt zal worden een beroep te moeten 
doen op artikel 6, lid 6.6 en 6.7. van het Huishoudelijk Regelement. 
 
10. Sluiting vergadering om 21.20 uur 
 
Pauze 
 
Na de pauze een boeiende lezing gehouden over Het leven in de duinen door de heer Jan Alewijn Dijkhuizen van het 
Zuid-Hollands Landschap. 


