Notulen Algemene Ledenvergadering GON, d.d. 30 maart 2016
1. Opening.
Voorzitter Leon Guijt opent de vergadering en heet alle aanwezige leden hartelijk welkom.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen die voor deze vergadering relevant zijn.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015.
De notulen worden zonder wijzigingen gearresteerd.
5. Jaarverslag 2015 van de secretaris.
De secretaris meldt dat ongeveer 3000 personen de tentoonstelling Maja van Hall en Roesja
Trimbos hebben bezocht. Wat de interne activiteiten betreft, valt de melden dat de fotowerkgroep zo’n 80% van de in bezit zijnde foto’s heeft gedigitaliseerd.
Het bestuur is erop gewezen, dat de website niet altijd actueel is en verbetering behoeft.
6. Financiële verantwoording 2015.
a. Jaarverslag penningmeester.
De balans is het afgelopen jaar versterkt.
Baron Taets van Amerongen heeft het GON een bedrag van € 50.000,- nagelaten, hetgeen
zal worden ingezet voor de restauratie van het pand Nic. Barnhoornweg 44.
Voor de schenking van de familie Van Enter zal in goed overleg een passende bestemming
worden gezocht. Het bestuur denkt aan een bestemming voor aankoop van meer eigentijdse
kunstwerken.
b. Jaarrekening 2015.
De voornaamste vaste uitgaven in 2015 betreffen de huisvestingskosten voor het Museum
Noordwijk en het depot in het DPO, alsmede de energiekosten. Het tabletproject is nog niet
geheel afgerond en zal in 2016 een vervolg krijgen. De verkoop van het boek “Van Dam tot
Wurft” loopt goed.
De uitgaven voor Veldzicht zijn redelijk in evenwicht. De herinrichting is daadwerkelijk
gerealiseerd en het project “Kunst op de klei” is goed afgesloten.
Het netto positief resultaat over 2015 bedraagt € 8.344,-. En deel van dit bedrag is
aangewend voor de aankoop van het schilderij “Vrouwen op het duin”, het restant is aan de
reserves toegevoegd.
c. Verslag van de kascontrolecommissie.
Janny Hazenoot en Arie Barnhoorn hebben de boeken gecontroleerd en hun instemming
verleend aan de Jaarrekening 2015. Zij complimenteren de penningmeester voor het
voortreffelijke werk dat hij heeft verricht.
De vergadering verleent de penningmeester en de overige bestuursleden unaniem decharge
voor het gevoerde beleid.
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
De heer Dick Ruys meldt zich aan als nieuw lid voor deze commissie.

8. Begroting 2016.
Op de begroting van 2016 is € 5000,-- gereserveerd voor het aankoopfonds. De reguliere
exploitatiekosten en inkomsten zullen niet veel verschillen van 2015. Wel moet er rekening
gehouden worden met verminderde projectinkomsten en dat zal in de praktijk betekenen dat er
kleinere budgetten beschikbaar zijn voor komende tentoonstellingen.

9. Benoeming nieuw bestuurslid: de heer Harm Dragt.
Onder luid applaus wordt Harm Dragt benoemd tot nieuw bestuurslid.
10. Rondvraag.
Mevr. V.d. Bent vraagt wanneer er nieuwe folders komen. De voorzitter meldt dat daaraan
hard wordt gewerkt.
Dhr. Matser doet de aanbeveling het budget marketing en reclame te vergroeten. De
penningmeester antwoordt dat er een redelijk ruim budget beschikbaar was voor de
tentoonstelling Maja van Hall, en dat dit ook is ingezet voor ondermeer reclame in landelijke
bladen. Desondanks was het aantal bezoekers behoorlijk kleiner dan verwacht.
Met de geplande tentoonstellingen in 2016 hoopt het bestuur vooral ook meer Noordwijkers
in het museum te krijgen.
Dhr. Brandenburg meldt dat Jan van Nes in 1981, bij zijn afscheid als voorzitter van het GON,
wel degelijk is benoemd tot erelid. Als bewijs hiervoor toont hij een afschrift uit de
betreffend Blauwdotter. Hij biedt aan belangstellenden alle oude jaargangen van de
Blauwdotter aan. Ook biedt hij een schilderij aan van Krijn Giezen.
11. Pauze.
12. Presentatie uitbreidingsplannen Museum Noordwijk & Streekmuseum Veldzicht.
Ontwikkeling Museum Noordwijk:
Aan de hand van een powerpoint-presentatie geeft Leen van Duin een toelichting op de
uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Deze uitbreiding is naar de mening van het
bestuur gewenst om de culturele activiteiten in de toekomst te kunnen verbreden. Het
museum moet zo meer uitstraling krijgen en aantrekkelijker worden voor plaatsgenoten en
toeristen.
In de eerste fase zal de renovatie van Nic. Barnhoornweg 44 en de aansluiting daarvan op
het museum worden uitgewerkt, in samenwerking met architectenbureau Van Egmond.
De aanwezige leden stemmen hiermee in.
Ontwikkeling Streekmuseum Veldzicht:
Jan Hoogeveen meldt, dat de pachter geheel onverwacht heeft laten weten zijn pacht met
ingang van augustus 2015 te willen beëindigen. Het bestuur van de Stichting Landgoed
Veldzicht bood vervolgens de beide leegkomende schuren voor gebruik aan aan het GON.
Het GON-bestuur heeft dit aanbod aangenomen en is aan de slag gegaan om de beide
ruimtes schoon te maken en voor gebruik geschikt te maken. In de vm. Bollenschuur is
inmiddels een keuken en toiletgroep aangebracht. De verbouwing van de vm. Veestal en de
stalzolder vordert gestadig. Er wordt op dit moment volop nagedacht over een geschikte
maatschappelijk invulling voor deze ruimtes. E.e.a. zal de komende tijd zijn beslag moeten
krijgen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

