Notulen ALV VBMM – 11 september 2019
Locatie:
Aanvang:
Einde:

De Twee Marken Maarn
20.00 uur
20.50 uur

Aftredend bestuur:
Nieuw bestuur:

Frans Cremer, Rob Duijn, Bartho Dröge, Peter Timmermans
Harry Wisse, Denise van der Kuip, Fokke Sybesma, Marjan Heijman, Marten Brouwer,
Monique Hofland, Ruud Hartvelt / afwezig door verblijf in buitenland; Rinnie vd Horst
22 / J. Bijleveld, K. Pater, E. de Boer, P. van den Berg, J. van de Essenburg, J. Brokelman,
Hr. & Mw. Groeneboer, Hr. & Mw. Musegaas, R. van Rossum-Roskamp, G. Verheggen,
G. Eggens en de leden van het aftredend- en nieuwe bestuur.
6 overlijdensberichten / 3 opzeggingen lidmaatschap / 4 afmeldingen ALV (zie punt 2)
Mirjam van Oord (Studio Mirjam)

Aantal aanw. leden:
Aantal afmeldingen:
Notuliste:

Agenda
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Vaststelling notulen ALV VBMM 25 april 2019
De notulen zijn in te zien op https://www.vbmm.nl ; wij kunnen u deze ook op aanvraag toesturen.
5 Verklaring Bijzondere Commissie d.d. 28 juni 2019, in te zien via de ALV aankondiging op
https://www.vbmm.nl
6 Voorstel nieuwe bestuursleden
7 Benoeming nieuwe bestuur en verlenen decharge van het voormalige bestuur (de financiële decharge over
2019 zal tijdens de ALV van 2020 aan de orde zijn)
8 Wat verder ter tafel komt
9 Rondvraag
10 Sluiting

1. Opening
20.00 uur Voorzitter Frans Cremer opent de ALV en heet een ieder welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bartho Dröge; Er zijn geen ingekomen stukken naast de afmeldingen;
Overleden:
Dhr. W.J. Reinders, H. Wiemans, S. Metselaar, F.J.M. Huijbregts, Dhr & Mw CJM Olsthoorn, H. Schrijnemakers.
Afmelding lidmaatschap ivm verhuizing en ook niet aanwezig bij de ALV:
Esther Wardenier, Jenny Halbertsma, Jan Benschop.
Afmelding voor de ALV:
Gert Dijkhorst, Jacobien Schuitemaker, Fam. H. Vink, Joris Mosheuvel
De heer R. van der Horst (nieuw bestuur) is verhinderd door verblijf in buitenland.
4. Vaststelling notulen ALV VBMM 25 april 2019
In het verslag staan twee onjuiste weergaven van hetgeen mondeling gesteld is tijdens de ALV van 25 april.
Berend Musegaas; pag.4 1 zin verwijderen / Evert de Boer; pag.5 1 zin verwijderen (dit zal verzorgd worden door
Mirjam) Met deze aanpassingen worden de notulen van 25 april akkoord bevonden en vervangen op de website.
Met dank aan de secretaris Bartho Dröge en notuliste Mirjam van Oord.
5. Verklaring Bijzondere Commissie d.d. 28 juni 2019
De voorzitter leest op verzoek van de leden de verklaring integraal voor en vult aan dat er op 20 augustus en
3 september j.l. ook nog geslaagde bijeenkomsten zijn geweest met de kandidaat bestuursleden.
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6. Voorstel nieuwe bestuursleden
De voorzitter vraagt de kandidaat bestuursleden zichzelf aan de andere leden voor te stellen.
• Denise van der Kuip – woont 5 jaar in Maarn en wil zich graag inzetten voor het dorp en de bewoners
• Fokke Sybesma – woont sinds 1996 in Maarn, heeft een eigen bedrijf in interim project management en wil zijn
kennis graag inzetten voor Maarn/Maarsbergen.
• Marjan Heijman – woont 10 jaar in Maarn en is enthousiast om mee te doen in het bestuur van VBMM.
• Marten Brouwer – woont sinds 1988 in Maarn, werkt als financieel man in het vastgoed van de NS en heeft zin in
een maatschappelijke functie in zijn dorp.
• Monique Hofland – woont sinds 1972 in Maarn, draagt Maarn een warm hart toe en doet graag mee in VBMM.
• Ruud Hartvelt – is geboren en getogen in Maarn/Maarsbergen en ziet een verbindende factor in VBMM, waar hij
graag zijn steentje aan bijdraagt.
• Harry Wisse blijft actief in het bestuur.
Evert de Boer vraagt of er al een functieverdeling is?
De voorzitter geeft aan dat in het overleg van 3 september j.l. een volwaardig en maximaal (= 9 pers.) bestuur is
gevonden en ook een functieverdeling is gemaakt, alles ‘mee’ om een succes te worden!
Hij vraagt nu aan de ALV akkoord voor de volgende bestuursformatie;
Rinnie van der Horst
Fokke Sybesma
Denise van der Kuip
Marten Brouwer
Harry Wisse
Marjan Heijman
Monique Hofland
Ruud Hartvelt

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen bestuurslid

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Valérie van den Brule heeft zich kortgeleden teruggetrokken door gezondheidsredenen, waardoor de “vacature
bestuurslid publiciteit & communicatie” nog open blijft.
7. Benoeming nieuw bestuur en verlenen decharge van het voormalig bestuur
De ALV is unaniem VOOR bovenstaande bestuursformatie, zodat het nieuwe bestuur is gevormd.
Oud voorzitter Frans Cremer wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid en omdat de nieuwe voorzitter R.
van der Horst afwezig is, wordt de voorzittershamer van de VBMM door Frans Cremer formeel overgedragen aan
het nieuwe bestuur in de persoon van de vice-voorzitter Fokke Sybesma.
De aftredende bestuursleden worden bedankt voor de inspanning en aan hen wordt decharge verleend; aan
Peter Timmermans wordt eerst bij de ALV 2020 na goedkeuring decharge verleend over de financiën van 2019.
8. WVTTK
Evert de Boer, erelid van VBMM, dankt namens allen het oude bestuur voor alle inspanningen, welke niet eenvoudig
waren, maar dit resultaat wel met elkaar bereikt hebben. Ook veel dank voor de inzet van Berend Musegaas in dit
wervingstraject. Het nieuwe bestuur biedt de aftredende bestuursleden een mooie fles wijn aan als dank.
Paul vd Berg vraagt of er nog contributie is geheven voor 2019. Peter Timmermans geeft aan dat in de vorige ALV
is besloten dit niet meer te doen voor 2019. In 2020 zal er weer contributie geheven worden.
Kascommissie 2019: Wel moet er nog een kascommissie benoemd worden, de vice-voorzitter vraagt of er
gegadigden zijn? Kors Pater geeft aan dat hij nog een jaar in de commissie zou moeten … en dat ook wil en
Paul vd Berg meldt zich ook aan voor deze ronde in de kascommissie.
Evert de Boer vraagt of er met het nieuwe bestuur al is gekeken naar de lopende zaken en wie wat gaat doen?
De vice-voorzitter geeft aan dat dit in hoofdlijnen is besproken, er veel werk ligt te wachten, niet alles tegelijk
opgepakt kan worden en prioriteiten gesteld moeten worden. Eind september zal de eerste bestuursvergadering
zijn en zal er een plan gemaakt worden, ook i.o.m. ‘projectcoördinaten’, die zich hebben gemeld voor deelname.
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Joke vd Essenburg hoopt op een ‘Samen Sterk’ van Maarn/Maarsbergen en geeft het bestuur de tip “vraag (hulp)
waar nodig!”. Frans Cremer geeft aan dat deze afspraak er ook ligt bij MMN … ‘Samen Sterk’ en overleg waar
nodig/gewenst.
Vraag uit de zaal: hoeveel leden telt VBMM? Antwoord: ± 400.
9. Rondvraag
De vice-voorzitter constateert dat punt 9 van de agenda bij 8 is gevoegd en sluit af met nogmaals dank aan het oude
bestuur en het bestaande enthousiasme bij de nieuwe bestuursleden!
En … ‘waar nodig’, zal het bestuur met de juiste personen in gesprek gaan!
10. Sluiting
20.50 uur De vice-voorzitter Fokke Sybesma dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een
wel thuis!
240911 Mirjam van Oord
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