Notulen Algemene Ledenvergadering GON, 29 maart 2017
Gehouden in de Vinkenhof
Aanwezig: Leon Guijt, Leo Schaap, Jan Hoogeveen, Harm Dragt en 44 leden
Afgemeld: Willem Baalbergen

1. Opening
De voorzitter Leon Guijt opent om 20.00 uur de vergadering en heet ieder van harte
welkom.
2. Vaststelling agenda
Akkoord
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2016
Er zijn enkele vragen: De heer Leen van Duin vraagt wat er bedoeld wordt met
eigentijdse kunstwerken. Aleid Matser beantwoord dat de hedendaagse kunst niet zo
aanwezig is.
In de notulen werd vorig jaar door Mw. vd Bent om een nieuwe folder gevraagd. Harm
Dragt beantwoordt dat de folder zo goed als druk-klaar is. Er ontbreekt nog een
actuele foto van museum en VVV-kantoor.
Op de vraag over Veldzicht en de geschikte maatschappelijke invulling antwoordt Leon
Guijt dat er een educatief programma is opgesteld. Harry Salman heeft de bollen –
koeien – lijnbaan – filmlocaties en kruiden uitgewerkt. Er wordt door en met vrijwilligers
van alles gedaan. De heer Willem Baalbergen zorgt voor een grote boekenkast met
relevante oude boeken. Er gewerkt aan fondsenwerving. In het bestemmingsplan is er
lichte horeca toegestaan.
De notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2016
In een vogelvlucht loopt de voorzitter het jaarverslag door. Het staat voor een ieder op
de website. Ook vertelt hij over de uitbreidingsplannen van het museum. Er is wel een
principeakkoord met de Gemeente, maar nog financiële toezegging hierover. Er is nog
veel werk te doen. Het plan wat is ingediend heeft de goedkeuring van de Gemeente. De
politiek moet hier nog mee instemmen.
Toos van Maris vond het jammer dat zij vanuit de krant moest vernemen dat het VVVkantoor in het museum komt. Volgens Guijt is Noordwijk Marketing hiermee naar buiten
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getreden. Wie gaat die balie bemensen? De bestaande suppoosten en nieuwe
vrijwilligers. Genootschap blijft de baas in het museum.
Jaques Dekker wil graag wat aan aanvullen over de tentoonstellingscommissie. De club
vrijwilligers heeft het erg jammer gevonden dat er niet met elkaar in gesprek is gegaan
over de gang van zaken betreffende het organiseren van tentoonstellingen.
6. Financiële verantwoording 2016
De penningmeester laat de cijfers zien en verklaart een en ander. Tegenvaller wat
betreft kunst. Er is teveel gekocht het afgelopen jaar. Aantal leden neemt af, dus ook
donaties. Suggestie om op de Boerenmarkt 15 april te animeren om mensen lid te maken.
(Klederdrachtgroep?). 42 % van de inkomsten van subsidies. Fonds JJ van Enter (5 x €
5000,-) heeft nog geen vaste bestemming. Wordt waarschijnlijk aankopen kunst.
Om voldoende te laten blijken dat het Genootschap niet verantwoordelijk is voor de
activiteiten van het comité Open Monumenten Dag zal in de toekomst in de
verslaglegging expliciet daarvan melding worden gemaakt. Het is ook verstandig om de
suggestie van Frans Bruinzeel te volgen om het resulterende bedrag aan het einde van
het jaar op te nemen als reserve ten behoeve van het comité Open Monumenten Dag.
Het maakt dan geen onderdeel meer uit van de Algemene Reserve.
Kascontrolecommissie bestaande uit Dick Ruijs en Arie Barnhoorn hebben de kas
gecontroleerd. Uit de balans en de Verlies en Winstrekening is een getrouw beeld
gegeven van de werkelijkheid. Beide heren zijn van oordeel dat er zeer correct en
precies is gewerkt. Zij stellen de vergadering voor decharge te verlenen. Wat met
applaus wordt ingestemd.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Als nieuw lid wordt Bram Timan voorgesteld. Ook wederom een instemmend applaus van
de aanwezigen.
8. Begroting 2017
We verwachten meer bezoekers. De baliemedewerkers krijgen een vrijwilligersbijdrage
die betaald wordt door Noordwijk Marketing. Verbouwing voor VVV-kantoor wordt ook
betaald door Noordwijk Marketing
Er komt een vraag vanuit de vergadering over de vergoeding suppoosten Veldzicht.
Volgens Jan Hoogeveen is vanaf het begin geroepen dat de vrijwilligers het om niet
doen. Jan Rietmeijer vraagt of er een kilometervergoeding mogelijk is. Antwoord: alleen
buiten Noordwijk en zakelijke ritjes.
Landgoed Veldzicht betaald de kosten aan de buitenkant van de gebouwen. En ze
rekenen geen huur.
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9. Benoeming bestuursleden
Een deel van de taken van de penningmeester is uitbesteed aan een extern bedrijf. Er is
nog geen opvolger voor Leo Schaap. Leo wordt hartelijk bedankt met bloemen en een
bon. Leo bedankt iedereen en zegt toe gewoon zijn werk af te maken en het museum
groeit door naar een nieuwe fase.
Leen van Duin wordt voorgesteld als bestuurslid. En Cora Vliet Vlieland als interim
secretaris. De leden stemmen hiermee met applaus in. Ook de nieuwe termijn van de
huidige voorzitter wordt met applaus geaccordeerd.
10.

Rondvraag

Jan Rietmeijer stelt voor om voortaan te vergaderen in Veldzicht. Scheelt kosten.
Kunnen de leden misschien een pasje krijgen i.vm. Lezingen. Wordt uitgezocht.
Jan Hoogeveen vertelt dat -op verzoek van de provincie- er een wandelnetwerk is
uitgebreid. Men noemt het een belevingsroute. Daar is geld voor toegezegd.
Ben Matser vraagt of het bestuur een extra ledenvergadering uitschrijft indien de
Gemeente de plannen goedgekeurd? Wordt toegezegd.
Jan Hoogeveen meldt dat 9 september de pompoenmarkt op Veldzicht is. Ook
monumentendag.
De voorzitter deelt mee dat de pauze begint en na een kwartier komt Hans Bakker,
wethouder Gemeente Noordwijk, de plannen van het Jan Kroonsplein en dergelijke
toelichten.
11.

Pauze

12.

Lezing wethouder Hans Bakker

13.

Sluiting

De voorzitter sluit onder dankzegging van ieders aanwezigheid de vergadering om 23.00
uur.
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