Notulen
Algemene Ledenvergadering Vereniging De Wieringer Molens
Datum: 10 juni 2021 – 19.30 uur

Locatie: Molenerf De Onderneming

Aanwezig: Kees van Eekelen, Coen Lange, Ron Jochems, Viktor Lindeboom, Bill van Guluck, Bert
Stuurman, Willem de Waard, Ton Maas, Rien Eykelenboom
Afbericht: Diet Heinhuis, Robert Gisolf, Bart van den Broek, Jeroen Stricker
1

Opening. De voorzitter opent de vergadering op 19.32 uur en heet de aanwezigen welkom

2

Mededelingen Voorzitter. Er zijn geen mededelingen.

3

Notulen van de jaarvergadering van 13 februari 2020. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld

4

Jaarverslag 2020 secretaris. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

Financieel jaarverslag 2020. Het financieel jaarverslag wordt besproken en vastgesteld

6

Verslag kascontrolecommissie 2020. Het verslag van de kascontrolecommissie luidt als volgt
(zie mail 19-02-2021 van Viktor Lindeboom):

Stroe, 19 februari 2021
Aan de Secretaris van de Vereniging “De Wieringer Molens”, beste Rien,
Ik kan je mededelen dat de kascontrole commissie van “De Wieringer Molens”, bestaande uit Diet en mijn persoon, het
financiële reilen en zeilen en de verslaglegging daarvan, uitgebreid hebben bekeken en tot de conclusie zijn gekomen dat alles
keurig naar waarheid is beschreven en vastgelegd. De penningmeester heeft onze vragen uitgebreid en naar tevredenheid
beantwoord. Er kan dus in de volgende algemene ledenvergadering van “De Wieringer Molens” worden medegedeeld dat de
kascontrole commissie de financiële verslaglegging over het jaar 2020 heeft goedgekeurd.
Ik wil de penningmeester complimenteren met zijn zorgvuldige verslaglegging en daarnaast het hele bestuur met de zorgzame
omgang met de financiën in het voor “De Wieringer Molens" toch wel bewogen jaar 2020.

Met vriendelijke groet, mede namens Diet Heinhuis, Viktor Lindeboom

7

Begroting 2021. De begroting wordt vastgesteld.

8

Benoeming kascontrolecommissie 2021. Diet Heinhuis en Jan de Jonge worden gevraagd om
zitting te nemen in de kascontrolecommissie voor 2021. Als Jan niet kan zal Ron vragen of
Fanja Jochems beschikbaar is.

9

Samenstelling bestuur:
- aftredend zijn volgens rooster: M.G. Eykelenboom, A.L. Maas, beiden herkiesbaar; beiden
worden herkozen

- verkiesbaar: L.J.H.M. van denBroek, C. Lange; beiden worden gekozen als lid van het
bestuur.
Het is de intentie dat Bart van den Broek op termijn het penningmeesterschap zal over gaan
nemen van Ton Maas. Coen Lange zal de ledenadministratie van Ton Maas gaan overnemen.
10

Rondvraag
Willen de Waard vraagt of het wenselijk is om voor de ramen van de boet van De
Onderneming luiken te plaatsen als inbraakpreventie. Aangezien er dubbelglas ramen zijn
geplaatst en een vergrendeling mogelijk is van het openslaande raam, alsmede de
afwezigheid van dure goederen in de boet, wordt dit door het bestuur vooralsnog niet
overwogen.
Bill van Guluck complimenteert Ron Jochems met zijn inspanningen voor het realiseren van
de molenboet bij De Onderneming. Hij geeft aan dat Ron op vrijwillige basis heel veel tijd
heeft gestoken in de begeleiding van de bouw, het verlenen van hand en spandiensten bij de
bouw en ook veel werk heeft verricht bij de aftimmering van de boet. De vergadering beaamt
dit met een luid applaus.

12

Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 20.42 uur.

