
Verslag jaarvergadering ATC Afdeling ’s-Gravenhage 13 februari 2020 
 

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

 

1. Opening door de voorzitter. 
 

Voorzitter Ton Zuijderwijk opent de vergadering en heet de 7 aanwezige leden en de 5 

andere bestuursleden van harte welkom. 

Hij draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter. Door persoonlijke zaken heeft hij 

de vergadering niet kunnen voorbereiden 

 

2. Mededeling en ingekomen stukken. 
 

Er zijn afzeggingen voor deze bijeenkomst: 

Herman Abbenhuis, dh. van IJek en  Wim 

Vermeulen. 

 

Een bestuurslid van de afd. Zeeland is overleden. 

 

Jan Tersteeg is 50 jaar bij zijn werkgever en 

stuurde een uitnodiging voor zijn receptie op 

zaterdag 7 maart 

 

Een uitnodiging voor de jaarvergadering van de ATC komt in punt 8 aan de orde. 

 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019 
 

De notulen van het jaarverslag van 2019 was in de  presentatie voor deze vergadering 

opgenomen en doorgenomen. 

Er waren geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

 

4. Jaarverslag van secretaris. 
 

In de presentatie was een verslag van 3 minuten over lezingen, excursies en vergaderingen 

die in 2019 zijn geweest opgenomen. 

Nico Plugge vond het een prestatie wat het bestuur weer heeft kunnen bieden. 

 

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 2019. 

 Budgetoverzicht 2019 en begroting 2020 

 Geschiedenis ledenbestand. 

 



 

De nieuwjaarsreceptie viel wat hoger uit (€ 300,00) omdat alles wat duurder wordt en het 

banksaldo laat dit wel toe. Daarom is er ook voor volgende keer wat ruimer begroot. 

 

In het ledenbestand zijn er wat verschuivingen. De heer Vos is overleden en bij de RDW zijn 

er 3 weggevallen en 2 nieuwe bijgekomen. Met als resultaat dat we nu op 114 leden zitten. 

 

6. Verslag kascommissie. 
 

De kascommissie door: Peter Broekhoven en Jan 

Versteeg hebben op 20 januari 2020 de boeken 

gecontroleerd en geen onrechtmatigheden 

gevonden. 

De kascommissie voor kascontrole over 2020 zijn: 

Jan Tersteeg en Gerard Meijer. 

Als reserve stelt Gé Bentvelzen zich beschikbaar. 

 

7. Het bestuur: 
 

Het voorstel luidde: 

 Voorzitter Ton Zuiderwijk (aftredend / herkiesbaar) 

 Secretaris Natasja Reule (aftredend niet herkiesbaar) 

 Penningmeester Cees Spek (aftredend / herkiesbaar) 

 Ledenbeheer Cees Spek (aftredend / herkiesbaar) 

 Vice voorzitter Cees Spek (aftredend / herkiesbaar) 

 Bestuurslid Henk v.d. Koolwijk (aftredend / herkiesbaar) 

 Bestuurslid Arie van Doorn (aftredend / herkiesbaar) 

 Bestuurslid Jaap Overgaauw 

 Voorstel tijdelijk secretaris Cees Spek 

 

Natasja had vorig jaar al aangeven de taak door persoonlijke omstandigheden niet meer te 

willen dragen. Zij treed af, maar zal als vrijwilligster de afdelingsbestuursvergaderingen te 

willen notuleren in de locatie van garage Drive-on. Daar is Ton blij mee.  

 

Op 11 mei zal Willem Koppen de eerstvolgende bestuursvergadering bijwonen om in 

overleg te gaan voor de functie van secretaris. 

 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

  8. Voorstel voor deelneming aan algemene hoofdbestuursvergadering. 
 

Zaterdag 9 mei is er een jaarvergadering van de ATC in Ootmarsum. 

3 leden mogen met hun partner daar gebruik van maken. Aanmelding via Cees i.v.m. 

reservering en de betaling van € 45,00 die uit de afdelingskas komt. 

 

 



 

  9. Jubilarissen 
 

De diverse jubilarissen hebben ondertussen hun felbegeerde speldje uitgereikt gekregen. 

Er is nu nog één speldje voor een jubilaris die momenteel in het ziekenhuis ligt. 

 

10. Rondvraag. 
 

Nico Plugge spreekt zijn bewondering uit voor het bestuur. 

Afdeling ‘s-Gravenhage stond, als oprichter, aan de wieg van de ATC. In het 75 jarig bestaan 

zou meer aandacht moeten komen op de relatie- en netwerkfunctie van de ATC. 

 

 

11. Sluiting. 
 

Aan het einde van  de vergadering was Ton weer de persoon, om een aantal dames in de 

bloemetjes te zetten. 

 

De beheerdster en onze koffie/thee/koekjes 

en fris/bier dame van partycentrum-

kastanjehof voor hun medewerking aan de 

lezingen. 

 

 

En Natasja 

viel ook 

weer de 

beurt te 

deel voor 

een knuffel en een bos bloemen van Ton. 

 

Arie werd bedankt voor de begeleiding van de vergadering 

met de schitterende presentatie. 

 

Een ieder had een goedgevoel van het verloop van de 

vergadering. 

 

 

Voor foto’s en verslag: 

 

Arie van Doorn. 

 


