Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle

VERSLAG JAARVERGADERING gehouden 21 april 2016 in het Historisch Centrum Overijssel
1.
Welkom door de voorzitter
De voorzitter, Ronald van den Berg, heet de aanwezigen van harte welkom.
2.
Korte terugblik op het jaar 2015
Hij memoreert het overlijden van het erelid, Jan Cremers. Ook meldt hij dat in het voorjaar Wil Achterberg, lid
van de kascommissie, is overleden. Jan Alfrink heeft de kas alleen moeten controleren. Hij meldt dat Frank
Witbraad, bestuurslid, vanwege verblijf in het buitenland afwezig is. Pieter Lettinga, vice-voorzitter, is afwezig
vanwege ernstige gezondheidsproblemen.
De leden zijn dit jaar door het jaar geïnformeerd over de lopende projecten door de Nieuwsbrief.
3.
Vaststelling van het beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015
De heer J. Boekema vraagt aandacht voor de ledenadministratie. Dit komt terug bij de financiën.
Naar aanleiding van de vraag van de heer J. Alferink om de zakelijke bankrekening op te heffen en te koppelen
aan de privérekening van de secretaris, meldt de voorzitter, dat het bestuur heeft besloten hier niet op in te
gaan in verband met de code goed bestuur.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Mededeling van de kascommissie en het goedkeuren van de Jaarrekening 2015
De heer J. Alferink, lid kascommissie, heeft alleen de boeken gecontroleerd. De basis is gelijk gebleven en er is
een positief resultaat. Hij heeft opmerkingen over het ledenaantal. De voorzitter wijst op het overzicht van
december 2015 gepubliceerd in de Nieuwsbrief.
Verder is de heer Alferink te spreken over de communicatie en de website. De website komt nog niet genoeg
uit de verf en hij vraagt hier aandacht voor.
De heer Alferink vraagt de leden de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
De leden gaan akkoord
5.
Benoeming kascommissie voor de controle jaarrekening 2016
De heer J. Alferink is aftredend. Het zou goed zijn om twee leden en een reserve lid aan te wijzen om
problemen te voorkomen. Mevrouw T. Gravesteijn en mevrouw A. Klokke-Zelders stellen zich beschikbaar. De
heer P. Kamphuis stelt zich beschikbaar als reserve lid.
6. Goedkeuring van de begroting 2016
De vergadering gaat akkoord met voorliggende begroting.
7.
Rondvraag en sluiting
* De heer Alferink vraagt de titulatuur van het bestuur in het jaarverslag weg te laten. Het schrikt mensen af
om zich in te zetten.
* De heer Alferink vraagt of het mogelijk is een lijst op te nemen in het jaarverslag van alle overleden leden.
* De heer Alferink wenst het bestuur sterkte met alle projecten die er gaande zijn in de stad.
* De heer Boekema stelt zich beschikbaar voor advisering bij projecten aan vestingwerken. Vooral naar
aanleiding van de aanpassing op het Nijkerkenbolwerk.
* Mevrouw Gravesteijn vraagt of de contributie per lid is of per adres?
Eelke de Jong, penningmeester, antwoordt dat het om contributie per lid betreft.
De voorzitter sluit dit deel van de vergadering.
Zwolle, 24 april 2016
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