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Algemene Ledenvergadering GON  

Gehouden op 28-03-2018, aanvang 20.00 uur, locatie Veldzicht 

_________________________________________________________________ 

Aanwezig: Bestuursleden Leon Guijt, Kees Langeveld, Harm Dragt, Leen van Duin, Jan Hoogeveen, 

Nella Brak (notulist) en 48 leden 

Afgemeld: Frans Bruinzeel, Cora Vliet Vlieland, Dick Ruis, Sake Smeding, Thomas Steenvoorden, Dies 

Griffioen en Conny Eichelsheim 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Leon Guijt opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle leden van harte welkom. 

 

2. Vaststelling agenda 

Geen aanvullingen, agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen bestuur, ingekomen, uitgaande stukken                  

Ingekomen stukken:  

Een aantal leden hebben zich voor de ALV afgemeld. Kascommissielid Dick Ruis, aftredend, heeft 

recentelijk een operatie ondergaan en wordt namens de ALV dank gezegd voor zijn inzet en veel 

beterschap toegewenst! 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2017 

Notulen worden zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld en voorzitter bedankt namens de ALV Cora 

Vliet Vlieland voor het maken van de notulen. 

Opmerking door Jaques Dekker: 

Verwijst naar agendapunt 4 op pag. 1 over het toezeggen van een nieuwe brochure van Museum 

Noordwijk en het VVV. Is helaas nog steeds niet gerealiseerd. Wel geeft Harm aan dat zowel Museum 

Noordwijk als Streekmuseum Veldzicht worden genoemd in de folder “Schatten van Noordwijk” van 

het Erfgoedfonds en er binnenkort een nieuwe versie uitkomt. 

Jaques licht toe dat een eigen folder van Museum Noordwijk wel gewenst is. Komt in volgend 

bestuursoverleg in april aan de orde. 

De notulen worden door de ALV geaccordeerd. 

 

5. Jaarverslag 2017 

Dit jaar is er voor gekozen om het jaarverslag te bundelen in een “bestuurs-Blauwdotter.” Harm 

presenteert de nieuwe versie en hoopt met deze Blauwdotter een breder aantal leden te bereiken, 

niet aanwezig op de ALV. Communicatie kan bij het GON worden verbeterd en eens per 2 maanden 

wordt vanaf eind 2017 een bestuurs-kernteamledenoverleg georganiseerd om elkaar beter te 

informeren en ideeën uit te wisselen. Tevens is vorige maand weer naar tevredenheid een nieuwe 

tentoonstellingscommissie benoemd en Harm vraagt Jaques om de nieuwe tentoonstellings-

commissie nader toe te lichten. 

Jaques geeft aan dat hij content is met de nieuwe tentoonstellingscommissie, maar deze nog niet 

voltallig is.  De benoemde leden zijn Jaques Dekker, Daniel Tavenier en Willemijn Gertsen, mogelijk 

nog uit te breiden met Toos van Maris en Jan Slagtveld voor ondersteuning. Jaques geeft een voorzet 

van ideeën voor de komende jaren en deze worden door de leden enthousiast ontvangen.  
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Voor  2018  blijkt tentoonstelling “Tiffany “ een succes te zijn en wordt op 1 juni opgevolgd door de 

tentoonstelling “60 jaar ruimtevaart,” die in samenwerking met Space Expo wordt georganiseerd en 

duurt t/m 31 december 2018. 

Foto-filmgroep: 

Voorzitter verwijst naar de mijlpaal voor het digitaliseren van de 30.000-ste foto, gestart in 2002 

door de foto-filmgroep. De foto komt uit de collectie van Arie Barnhoorn en Arie overhandigt aan 

coördinator Roel Lindhout een portret van de gele tram, anno 1925, aan de Huis ter Duin straat.  

Applaus van de leden volgt. 

Bij SWSM, de Wieken, is vanaf 23 april een wisseltentoonstelling “waar en wie” te bezichtigen. 

Arie geeft aan dat hij na zijn overlijden, zo’n  15.000 foto’s, aan Museum Noordwijk wil schenken. 

  

6. Financiële verantwoording 2017 (zie Blauwdotter) 

a) Jaarverslag penningsmeester 

De penningmeester licht het jaarverslag 2017 kort toe met 2 gebeurtenissen. 

- Samenwerkingsovereenkomst met  Stichting Noordwijk Marketing voor 2 jaar (VVV balie in 

museum Noordwijk met 12.000 bezoekers in 2017) 

- BTW plicht is gewijzigd, terugvordering belasting vanaf 2012. 

b) Jaarrekening 2017 

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 3.928,-, gaat naar algemene reserve, nu 

 € 12.000. De balans is verder versterkt, onder meer door de significante BTW teruggaaf voor de 

jaren 2012 tot en met 2016. Het bestuur bedankt Kees en de leden gaan akkoord met het financieel 

jaarverslag.  

c) Verslag kascontrolecommissie 

Bram Timan licht de kascontrole toe. De balans-, winst-, verliesrekening en notulen zijn correct. Met 

dank en veel waardering voor Kees Langeveld. Ledenaantal neemt af, dus aandacht door het bestuur 

voor  het werven van nieuwe leden. Het gasverbruik bij Veldzicht is veel te hoog, graag aandacht om 

thermostaat lager te zetten door vrijwilligers. Namens de ALV met applaus dank voor Bram Timan en 

aftredend commissielid Dick Ruis. 

De kascommissie adviseert de leden decharge te verlenen aan het bestuur. 

d) Decharge bestuur 

Met applaus van leden ingestemd. 

 

7. Begroting 2018 

Kees licht toe dat er bij de reguliere inkomsten een lichte daling is, maar de inkomsten vanuit de 

exploitatie stabiel zijn. Overige inkomsten zijn door subsidies hoger voor vernieuwing plannen 

Veldzicht en tentoonstelling Space. Resultaat € 4000,- dus dekkende begroting.  

Geen ongeautoriseerde uitgaven, declaratieformulieren worden naar wens ingevuld. 

De leden stemmen in met de begroting. 

 

8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie                                                                      

Nieuw lid kascommissie Dhr. C.P.  Scholte meldt zich, met applaus wordt door de leden ingestemd.

              

9. Benoeming nieuwe bestuursleden  

 - Kees Langeveld 

 - Nella Brak 

Kees Langeveld (penningmeester) en Nella Brak (secretaris) worden voorgesteld als nieuwe  
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bestuursleden. Zij stellen zich aan de leden voor en worden met instemmend applaus als  

bestuursleden benoemd. 

 

10.  Rondvraag 

Jan  Rietmeijer:  

> vraagt om km vergoeding voor de inkoop van bollen. Voorzitter geeft aan dat buiten Noordwijk 

km’s gedeclareerd kunnen worden a € 0,19 per km bij de penningmeester. 

>Jan geeft aan dat het ledenbestand terug loopt en stelt voor om voor promotie een A4-tje met 

activiteiten bij 12.000 huishoudens te laten bezorgen. Voorzitter reageert dat het bestuur zich moet 

beraden, daar de kosten al gauw te hoog oplopen. 

> Jan vraagt tevens of de TL verlichting in de schuur bij Veldzicht vervangen/verbeterd kan worden. 

Jan Hoogeveen zal hiervoor zorg dragen. 

Cars Gravemeijer: 

>vertelt dat de Romeinse boot gereed is en deze graag wil overhandigen aan Jan Hoogeveen en Dies 

Griffioen op de Boerenmarkt op 21 april om 11 uur bij Veldzicht. Bestuur is aanwezig. 

Helmus Wildeman: 

>presenteert de Liebermann wandel-fietsroute folder door Noordwijk. Start op 1 juni vanaf museum 

Noordwijk / VVV. Wordt door de leden met applaus ontvangen. 

Ben Matser: 

>Vraagt of er belangstelling is voor een nieuwe omslag voor de vernieuwde Blauwdotter. De kosten 

bedragen €10,- per stuk. Er melden zich 2 leden, maar voorzitter geeft aan dat het ook wordt 

vermeld in de eerst komende Blauwdotter. 

 

Pauze 

 

11. Presentatie uitbreidingsplannen 

- Streekmuseum Veldzicht door Jan Hoogeveen en Harrie Salman 

- Museum Noordwijk door Leen van Duin 

                                                                                                                                                                            

12.  Sluiting   

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de leden voor hun aanwezigheid. 

      

 


