
 

Verslag jaarvergadering ATC Afdeling ’s-Gravenhage 14 maart 2019 
 

Voor de vergadering was een Powerpoint presentatie gemaakt om dit te begeleiden. 

 

1. Opening door de voorzitter. 
Voorzitter Ton Zuijderwijk opent de vergadering en 

heet de 6 aanwezige leden en de 4 andere 

bestuursleden van harte welkom. 

 

2. Mededeling en ingekomen stukken. 
Er zijn afzeggingen voor deze bijeenkomst: 

Bert Dullaart, Herman Abbenhuis, Frans 

Burhmann, Gerard Meijers, Wim Vermeulen. 

 

Er komt naar de leden een enquête over het 75 jarig bestaan van de ATC. 

 

De voorzitter gaat daarvoor op 11 mei naar het Deltapark. 

Nico Plugge heeft Ton daarom informatie gegeven over het 50 jarige jubileum. 

 

3. Jaarverslag van secretaris. 
Als jaarverslag werd een Powerpoint presentatie getoond over de lezingen van 2018. 

De vergadering was akkoord en de vormgever werd door Natasja bedankt. 

 

Nico Plugge sprak zijn bewondering uit over wat er weer was georganiseerd. 

 

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2018. 
De notulen van het jaarverslag van 2018 was ook in de Powerpoint presentatie voor deze 

vergadering opgenomen. 

Er waren geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

 

5. Rekening en verantwoording van de penningmeester/Ledenbeheer. 
De penningmeester, Cees Spek, verklaarde de getallen in: 

 De balans. 

 Het winst en verliesoverzicht. 

 Overzicht van resultatenrekening 2018. 

 Budgetoverzicht 2018 en begroting 2019. 

 

Nico Plugge had een vraag over het inkomen van de afdeling. 

Hij kon door optellen en delen niet tot een bepaald bedrag komen. 

 

Cees verklaarde het met de mededeling dat niet alle leden een gelijk bedrag binnen brengen. 

 

  



 

6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit: Jaap Overgaauw, Frans Bührman , hebben de boeken 

gecontroleerd. De penningmeester heeft er over een schriftelijke verklaring ontvangen. 

 

Kiezen van leden voor kascommissie 2018. 

Peter Broekhoven en Jan Versteeg en als reserve Ton van Rampaart zullen de boeken voor 

2019 gaan controleren. 

 

7. Het bestuur. 
De samenstelling was: 

 Voorzitter Ton Zuiderwijk 

 Secretaris Natasja Reule (aftredend en herkiesbaar) 

 Penningmeester Cees Spek 

 Ledenbeheer Cees Spek 

 Bestuurslid Henk v.d. Koolwijk 

 Bestuurslid Arie van Doorn 

 

In de wandelgangen heeft Jaap Overgaauw aangegeven dat hij graag wat voor de club wilde 

betekenen. Ton heeft hem gevraagd of hij het bestuur wil versterken. 

 

Het bestuur is blij dat Natasja aanblijft en de vergadering geen bezwaren heeft om Jaap tot 

het bestuur te laten toetreden. 

 

8. Voorstel voor deelneming aan algemene hoofdbestuursvergadering. 
Er waren geen voorstellen. 

 

9. Jubilarissen. 
Naar de  heer J. van Galen is, na de uitnodiging om hem in de nieuwjaarsreceptie te 

onderscheiden, een uitnodiging voor deze jaarvergadering als moment voor hem te nemen. 

Hij heeft er geen gebruik van gemaakt. 

 

10. Rondvraag. 
Er waren geen vragen. 

 

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit door een klap met zijn hamer de vergadering en nodigt ieder uit voor een 

drankje. 

 

Voor verslag en foto: 

 

Arie van Doorn. 


