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Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Het 
VAB op zaterdag 16 september 2017 te Kraggenburg 

 

* * * 
 
1. Opening 
  
De voorzitter Albert Kooistra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De 
voorzitter meldt dat het bestuursteam niet compleet is. Want Stephen Bark is ziek en Anita 
Spannenburg heeft ook zich afgemeld. 

 
2.   Ingekomen stukken en mededelingen 
Afwezig  met kennisgeving:  28 leden. Zij vonden het programma interessant en wensen ons een 
goede vergadering en leerzame dag. 
 
Namen aanwezige leden op 16 september: 
 

1.  Dirk-Jan Huizing  
2.  Elleander Paans (Introducee)             
3.  Uyen Bui     
4.  René van Amersfoort           
5.  Douwe Brouwer  
6.  Albert Kooistra 
7.  Martine Woldman  
8.  Eelco van der Meulen       
9.  Ruth Zeilinga 
10.  Rita Hoving           
11.  Luit Hoving         
12.  Margrete Loman-Meutstege  
13.  Frank Leystra 
14.  Tjamke van der Zee 
15.  Gerben Donker 

 
Namen afgemelde leden op 16 september: 
 

1.   Gerrit ten Broeke  
2.   Petra Ebbelaar  
3.   Jan Tonckens  
4.   Anita Talens  
5.   Anita Spannenburg 
6.   Stephen Bark 
7.   Bauke Siemonsma  
8.   Minne Kikstra  
9.   Jaap Pettinga  
10.   Greetje de Raat  - Kroes  
11.   Hans Bouwsma  
12.   Gerhard  Pietersma  
13.   Jeroen Slomp 
14.   Theun Zwart 
15.   Wytze E. de Boer 

16.   Michel Tol 
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17.    Roelof Kamping  

18.    Annemiek de Vries – Borst 

19.    Herman de Raat 

20.    Gerrit Ploegh  

21.   Alex Super 

22.   IJsbrand Velzeboer  

23.   Jan Veerman  

24.   Janneke Kromkamp 

25.   Tjitze Roeper  

26.   Rob Baars 

27.   Ulco Bottema  

28.   Aly Rappange   
 

Vraag van Margrete Loman-Meutstege: vervangt de vergadering van vandaag (16/9) de 

vergadering van november? De voorzitter antwoordt dat het de vergadering van het Zomerevent 

vervangt. 

3.   In te brengen agendapunten  
 

De voorzitter meldt dat Gerben Donker (voorzitter van Aristaeus) vandaag ook aanwezig is om de 
huidige situatie over de fusie tussen Aristaeus en VVA toe te lichten. 
 

Vraag van Margrete Loman-Meutstege: om de namen van de aanwezige leden te vermelden in de 
notulen. De voorzitter vindt dit een goed idee. 
 

4.   Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 maart 2016 
 

Opmerking van Dirk-Jan Huizing: zijn naam wordt op drie verschillende manieren geschreven in de 
notulen. Het betreft dus een typefout. 
 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris Anita Spannenburg. 
 

5.   Financieel verslag 
 

De penningmeester Douwe Brouwer presenteert het Financieel verslag op het scherm.  De 
penningmeester geeft aan dat het Zomerevent (5/6/2016) een dure uitgaven was (€ 1.865,60). 
 

Inkomsten : 
Ten opzichte van de begroting waren de contributie inkomsten in 2016 € 166,39 lager dan begroot 
en € 1.018,52 lager dan in 2015.  
 

Door een hogere- dan gebruikelijke – eigen bijdrage voor het jubileumfeest zijn de inkomsten van 
de VAB Inspiratiedag hoger. 
 

Uitgaven: 
In 2016 waren de uitgaven € 6.883,10 hoger dan in 2015 en € 1.386,83 hoger dan begroot. Dit 
werd vooral veroorzaakt de kosten van de VAB Inspiratiedag. 
 

Liquide middelen: 

 
Toelichting verschil: 

 Ontvangst rente 2015 in 2016 
 Betaling van Aristaeus in 2016 van kosten uit 2015 
 Contributie-afdracht in 2014 is betaald in 2016 
 Contributie-afdracht 2016 is nog niet betaald 
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Contributie-afdracht aan Aristaeus is € 5,00 per lid. Samen met de leden hebben wij besloten dat 
als er geen contributie binnenkomt, dat er geen afdracht wordt betaald aan Aristaeus. 
 
Nieuwe contributie 2017: alle leden hebben ingestemd dat de contributie voor 2017 € 16,00 per 
jaar is. 
 
6.   Verslag Kascontrolecommissie: 
 
Kascontrole commissielid Eelco van der Meulen doet verslag. 
We zijn in april 2017 in Leeuwarden samengekomen om de boeken te controleren, we hebben 
geen abnormale mutaties aangetroffen, de boeken zagen er netjes en verzorgd uit.  
 
Bij deze willen we de penningmeester dan ook décharge verlenen voor het boekjaar 2017. Dit 
wordt unaniem aangenomen.  
 
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de volgende leden: 

o Eelco van der Meulen 
o Dirk-Jan Huizing 
o Ciska Anema 

 
Daarnaast meldde Eelco van der Meulen dat hij als lid van Kascontrole commissie zou aftreden in 
verband met zijn aanmelding als kandidaat voor de functie penningmeester in het bestuur. 
 
Nieuw aanmelding lid kascontrole commissie:  
 

 Rita Hoving 
 
7.   Bestuursverkiezing 
 
Aftredend lid: Secretaris Anita Spannenburg. Uyen Bui meldt dat zij de rol van Anita Spannenburg 
wil overnemen. 
 
Aftredend leden: Douwe Brouwer en Stephen Bark 
 
Vraag van Martine Woldman: hoeveel tijd wordt er besteed aan het VAB als bestuurslid? De 
voorzitter antwoordde dat het afhankelijk is van de rol die je doet in het bestuursteam. 
 
Nieuw aanmeldingen bestuursleden:  
 

 Martine Woldman 
 Dirk-Jan Huizing 
 Eelco van der Meulen 
 Frank Leystra 

 
8.  Ledenaantal 
 
Ledenadministratie Uyen Bui meldt dat het aantal leden 368 is per 16/9/2017. 
 

Totaal leden per 1/1/2016  403  

Overledenen in 2016  1  

Uitgeschreven leden in 2016  15  

Uitgeschreven niet-betalende leden (> 3 jaar) in 2016  20  

Nieuwe leden in 2016  1  

Totaal leden per 16/9/2017  368  
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Overleden leden: 
 

†   Dhr. P. Noordam  (10/2016) 
†   Dhr. D. Lycklama a Nijeholt (29/9/2016) 
†   Dhr. A. Bennink  (4/5/2017) 
†   Dhr. H. Ruijgh (6/1/2017) 

 
9. Afdracht Aristaeus 
 
Gerben Donker: meldt dat er een nieuwe bestuur van Aristaeus is opgesteld. 
 

 Gerben Donker – Voorzitter 
 Michel Tol – Penningmeester 
 Soraya Bastemeijer - Secretaris 

 
Gerben Donker heeft het uitgelegd over het beleid van Van Hall Larenstein:  

o Van Hall Larenstein wil weten wat voor activiteiten die waarde geeft voor school? 
o Activiteiten moeten op goedkeuring van school, bijvoorbeeld: Carrièredag organiseren. 
o De kans is groot dat Van Hall Larenstein zelf de Alumnivereniging gaat doen. Besloten is 

dat er één vereniging moet zijn! 
o Er is geld en capaciteit vanuit Van Hall Larenstein, coördinator van Van Hall is Martin 

Wijnia.  
o Van Hall gaat ruimte beschikbaar maken om fysiek voor de vereniging Aristaeus te werken.  
o VVA contributie is € 70,00 per jaar. Er werken twee betalende medewerkers voor hen. 
o Er is een werkgroep opgesteld om te gaan onderzoeken naar mogelijkheden omtrent de 

fusie tussen Aristaeus en VVA. 
 
Vraag van de voorzitter: wat betekent deze verandering voor het VAB? Antwoord van Gerben 
Donker: het doel van de fusie is kijken naar de toekomst en om meer leden te trekken en kijken 
naar wat voor activiteiten wij moeten organiseren. 
 
10. Toekomst het VAB 
 
De voorzitter: geeft aan dat de opkomst bij de VAB activiteiten niet groot is, ca. 30 aanmeldingen 
per keer. Wij als bestuursleden verliezen onze motivatie, maar wij gaan voorlopig nog door om de 
toekomst van het VAB te waarborgen." 
 

Er zijn vier enthousiaste leden die zich hebben aangemeld om bij te dragen aan het VAB bestuur.  

 Dit zijn de leden: Martine Woldman, Eelco van der Meulen, Dirk-Jan Huizing en Frank 
Leystra 

Douwe Brouwer: het kost veel tijd om de VAB activiteit te organiseren, opkomst is minder, er is 
veel werk…etc. 
 
Ruth Zeilinga: Hoe is het bestuur actief om de nieuwe leden te werven? Douwe Brouwer en Uyen 
antwoordden hierop dat middels jaarlijkse diplomering worden er ca. 5-10 leden geworven, echter 
haken ze af na eerste jaar gratis contributie. 
 
Tjamke van der Zee: Wat is de gemiddelde leeftijd van de leden? De voorzitter antwoordde hierop 
dat er zal een SWOT analyse worden gemaakt en dit wordt gepresenteerd aan de leden.  
 
Martine Woldman: hoe is de relatie met Reholitas? De voorzitter antwoordde dat er een binding 
mist met Reholitas. 
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Werving nieuwe leden: 

In het kader van binding creëren met Van Hall studenten, om met als doel meer Van Hall 
afgestudeerd aan te trekken, gaan wij de leden van Reholitas uitnodigen om mee te doen met 
de VAB dag in maart 2018.  

Martine Woldman en Eelco van der Meulen hebben contact met Reholitas bestuur en ze zullen 
deze taak op zich nemen. 

11.   Rondvraag 
 
Rita Hoving: wil graag hierbij melden dat de VAB 110-jarige jubileum een top dag was en wil graag 
weten wat het aantal aanmeldingen was op die dag. Uyen Bui antwoordt hierop dat er ca. 37 leden 
aanwezig waren. 
 
Rita Hoving: wellicht een idee om studenten voor VAB dag te uitnodigen om binding te creëren.  
 
12.   Sluiting 
 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 18.00 uur. 
 
Notulist:  
Uyen Bui, ledenadministratie Het VAB 


