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Notulen Algemene Ledenvergadering 19 februari 2022. 

Plaats: Bezoekerscentrum museum 

Aanwezig van het bestuur:      Els Goetjes, voorzitter,  

                                                       Dick Reinold, ledenadministratie,  

                                                       Elly Mens, penningmeester, 

                                                       Wim Grim, website en redactie Nieuwsbrief. 

Afwezig met bericht:             Adri Kaljee, secretaris. 

Notulen: Wim Grim 

Afmeldingen: 26 leden hebben zich afgemeld. 

Aanwezig: 35 personen hebben de presentielijst getekend. 

1.  Opening en mededelingen 

Namens het bestuur opent mevrouw Goetjes de Algemene Ledenvergadering en heet 

iedereen welkom, in het bijzonder directeur De Bles van het Stoommachinemuseum. Hij zal 

later iets vertellen over hoe het museum het afgelopen jaar gedaan heeft in Coronatijd. De 

spreker, Gerard Manshanden, komt later. 

In 2021 is er vanwege de Coronamaatregelen geen fysieke Algemene Ledenvergadering 

gehouden en is de ALV schriftelijk afgehandeld. De Vereniging bestond toen 40 jaar. Helaas 

was het niet mogelijk dit jubileum te vieren vanwege de omstandigheden. Ondanks dat is er 

veel gedaan door het bestuur, zoals ook te lezen was in d’Appendage, het digitale 

nieuwsbulletin. 

2. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Notulen jaarvergadering 2021. 

Er zijn geen notulen van de Algemene Ledenvergadering, omdat deze niet fysiek gehouden is. 

4. Jaarverslag 2021. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

5. Financieel verslag 2021. 

De penningmeester krijgt een compliment dat het Financieel Jaarverslag er uitstekend uitzag. 
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6. Verslag kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit dhr. Niewenhuis en dhr. Curiel, heeft op 1 februari 2022 de 

boeken gecontroleerd. Dhr. Niewenhuis doet verslag. Het is een zeer overzichtelijke 

administratie en hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen. 

De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in en verleent het bestuur décharge 

7. Benoeming kascommissie. 

Dhr. Niewenhuis treedt volgens rooster af. Er zijn 2 nieuwe leden (1 nieuw lid, 1 reserve lid) 

nodig, want in 2021 is er niemand benoemd. Er melden zich 2 personen, namelijk de heren 

Joop Posma en Thomas van Hulsen. 

8. Bestuursverkiezing. 

Er zijn geen tegenkandidaten naar voren gebracht. Els Goetjes wordt met algemene 

stemmen herkozen voor een periode van 5 jaar. 

9. Uitgave stoomboek. 

Hans Walrecht en Ab van Deure vertellen iets over de werkwijze hoe het boek tot stand 

komt. Ze vormen samen met Jan Evers de redactie. Voor het Stoomboek zijn zestig artikelen 

geselecteerd, waarvan 30 reeds zijn omgezet naar Word. Kaders en foto’s kunnen problemen 

opleveren. Boudewijn Nossin doet de lay-out en directeur Harry de Bles heeft aangeboden 

het boek te redigeren. Er zijn nu ruim 140 aanmeldingen bij voorinschrijving.  De verwachting 

is dat het boek in de 2de helft van 2022 gereed zal zijn. 

10. Aanpassen van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 

Achtergrond. Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van 

kracht geworden. Met behulp van een checklijst is het Huishoudelijk Reglement aangepast. 

De statuten moeten binnen 5 jaar notarieel aangepast worden.  

Het van tevoren toegestuurde concept Huishoudelijk Reglement is door enkele leden grondig 

bestudeerd en van commentaar voorzien. Dit commentaar is door het bestuur beoordeeld en 

verwerkt. De voorgestelde wijzigingen worden in detail doorgesproken en staan vermeld in 

de papieren die voor de vergadering aan de leden zijn uitgereikt. 

Artikel 10.e van het voorstel Huishoudelijk reglement leidt tot een discussie: wie vervangt de 

voorzitter bij afwezigheid? Om partijdigheid te voorkomen, moet het niet mogelijk zijn dat de 

voorzitter een bestuurslid kan aanwijzen die positief staat tegenover het te besluiten 

onderwerp of de mening van de voorzitter over het onderwerp steunt. Het bestuur gaat zich 

hierover beraden. * 

De Algemene Ledenvergadering geeft het bestuur het mandaat om dit artikel aan te passen 

en naar de leden toe te sturen. Als er geen commentaar komt, dan is het voorstel met de 

aanpassing door de Algemene Ledenvergadering aangenomen. Dit om te voorkomen dat het 

nogmaals besproken moet worden en het bestuur nog een jaar verder moet met het oude 

Huishoudelijke Reglement. 
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Noot * 

Op 17 mrt. 2022 is aan de leden die aanwezig waren op de ALV, per mail ter goedkeuring een 

nieuwe tekst voor Art. 10, lid e, laatste zin, toegezonden. Reacties konden binnen vijf dagen 

na dagtekening toegezonden worden aan het bestuur. Wie instemde met deze nieuwe tekst 

hoefde niet te reageren. De secretaris heeft geen reacties ontvangen.  

Dit betekent dat het nieuwe Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de ALV en op 23 

maart 2022 in werking is getreden. Kort daarna is het nieuwe HR op de website gepubliceerd. 

11. Rondvraag 

Dhr. van Hulsen merkt op dat andere verenigingen ook te maken hebben met teruglopende 

ledenaantallen. Mensen komen op andere manieren aan informatie en besteden hun geld op 

andere manieren. 

De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of ze de folder van het museum willen 

verspreiden. Een van de leden vraagt of er ook een digitale versie van de folder is. Een 

digitale folder is beschikbaar en kan desgewenst per e-mail opgestuurd worden.  

Afsluiting van het huishoudelijk gedeelte. 

12. Uit het museum 

Directeur Harry de Bles vertelt over de afgelopen twee jaren en wat de focus is voor de 

komende tijd. Men is druk bezig met fase 2 (verbouwing horeca) van het masterplan, maar 

door de beperkte financiële middelen vanwege de Coronajaren zal dit soberder ingevuld 

worden. Fase 2 behoeft instemming van de drie subsidieverstrekkers.  

Zelfs met de implementatie van het Masterplan wordt het moeilijk om het bezoekersaantal 

boven de 25.000 uit te krijgen. Veel is afhankelijk van de bemensing tijdens activiteiten en 

beschikbaarheid van de financiën.  

De voorzitter bedankt de directeur voor zijn informatieve toelichting en overhandigt een 

attentie. 

Hierna volgt een korte pauze. 

Na de pauze houdt Gerard Manshanden, directeur ‘FishFlow Innovations’, een interessante lezing 

over veilige vispassage bij vijzelgemalen en andere innovatieve uitvindingen. Voor meer informatie: 

https://FishFlow Innovations.nl.  

De voorzitter bedankt dhr. Manshanden en overhandigt hem een attentie. 

Na afloop volgt nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. 

 

Medemblik, ……………………………………………..  2023. 

 

Els Goetjes, voorzitter,  ……………………………………… 

 

Adri Kaljee, secretaris, ………………………………………. 

https://fishflowinnovations.nl/

