Verslag 90e jaarvergadering vereniging Aaltense Musea op 16 april 2018
Intro met nostalgische beelden uit de zestiger jaren.
1. Opening 19.30 uur.
Welkom door voorzitter Gyula de Ploeg. Hij geeft toelichting op de agenda.

De voorzitter herdenkt Wim Kämink die afgelopen jaar is overleden
Verder zijn er enkele afmeldingen voor vanavond.
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Dhr. A. Hoefman reeds 40 jaar vrijwilliger, wordt bedankt voor zijn vele werk en wordt benoemd
tot erelid van de vereniging en ontvangt een “Jan met de Panne”.
Vaststelling verslag ledenvergadering AM 24 -4-2017
Het verslag ligt ter inzage en is te vinden op de website van het museum.
Graag eventuele reacties binnen 2 weken naar secretaris. Onder voorbehoud van wijzigingen
wordt het verslag vastgesteld.
Jaarverslag 2017

Foto: Het menselijk kapitaal van de vereniging, vrijwilligers, medewerkers en bestuur. Een deel
daarvan is hier op werkbezoek
Ook het jaarverslag, met bijdragen van verschillende personen is bij de ingang te vinden en
evenzeer op de site te vinden.

Gerda geeft hierop nog enige toelichting. Ze noemt dat we via subsidie VWS een stap willen
zetten op het vlak van de educatieve taak die we hebben. Er zal een educatief medewerker
aangesteld worden van deze gelden.
Ook wordt er gewerkt onder leiding van T. Bussink aan de versterking van de VVV-afdeling i.s.m.
VVV’s Bredevoort en Dinxperlo.
Belangrijk zijn ook de contacten die we hebben in den lande, maar ook zeker met “onze buren”
aan de andere kant van de grens.
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Financieel jaarverslag 2017 en financiële begroting 2018 van de vereniging Aaltense Musea

Penningmeester Frank Maarsingh geeft een toelichting op het financiële reilen en zeilen bij de
Aaltense Musea en VVV.
Er liggen enkele jaarrekeningen ter inzage bij de ingang voor belangstellenden.
Aan de hand van enkele sheets worden de resultaten over het financiële jaar 2017 toegelicht.
Over het algemeen zijn er geen opvallende zaken. Het is een sober financieel jaar geweest.
Ook de begroting 2018 wordt gepresenteerd.
De ledenvergadering keurt het financieel verslag en de jaarrekening goed en verleent het
bestuur daarmee decharge.
4. Terugblik planning en resultaten 2017.
De voorzitter laat een aantal sheets zien en licht per onderwerp toe wat we ons hadden
voorgenomen en wat het resultaat tot nu toe is.

(groen is inmiddels gerealiseerd; rood is nog zonder succes)

De ledenvergadering is onder de indruk van wat er allemaal is gerealiseerd en sluit af met een
applaus.
6. Bestuursverkiezing -samenstelling
Bestuurssamenstelling komt aan de orde. F. Maarsing beëindigt zijn taak als penningmeester
m.i.v. 1-1-2019. De vergadering wordt gevraagd mee te denken over invulling van deze
vacature. Yvonne Wikkering verlaat het bestuur. Zij wordt bedankt door de voorzitter ook met
bloemen en presentje. Jon Temming is aftredend maar herkiesbaar. Vergadering stemt toe met
een derde termijn.
Ook hebben we eind december 2017 al afscheid genomen van M. v.Lith. Voorstel aan de
vergadering is om dhr. Kees Schippers in de vacature te benoemen als secretaris van de
vereniging. De vergadering gaat unaniem akkoord.
7. Rondvraag
Redactie Panne staat vaak onder tijdsdruk. Voorstel om als vaste ledenvergadering datum derde
dinsdag in april te nemen. Voorstel zal in bestuur besproken worden.
Hiermee sluiten we de ledenvergadering af. Na de pauze is er een lezing
Pauze

