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Algemene Ledenvergadering GON  
Gehouden op 10-04-2019, aanvang 20.00 uur, locatie Veldzicht 
_________________________________________________________________ 
Aanwezig: Bestuursleden Leon Guijt, Kees Langeveld, Harm Dragt, Leen van Duin, Jan Hoogeveen, 
Nella Brak (notulist) en 40 leden 
Afgemeld: Sake Smeding, Rian van Mook, Lida van der Voort, Harrie Salman, Ingrid van der Loo, Arie 
Barnhoorn, Riet Dekker, Fam. Steenvoorden Biezenland 75. 
__________________________________________________________________________________ 
 
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:  geen                                                                                                                                               
 
Mededelingen bestuur: 
Voorzitter geeft aan dat het nieuwe college van B&W op 16 april het museum bezoekt om kennis te 
maken met de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk,  gepresenteerd door het bestuur. 
 
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018 
Notulen van 28 maart 2018 wordt met 1 onderstaande wijziging vastgesteld en voorzitter bedankt 
namens de ALV Nella Brak voor het maken van de notulen. 
Opmerking door Jaques Dekker: 
Verwijst naar agendapunt 4 op pag. 1 dat een nieuwe folder voor Museum Noordwijk nog steeds 
ontbreekt. Wordt besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering in mei 2019.      Aktie: bestuur  
 
5. Jaarverslag GON 2018 
Harm geeft aan dat voor het 2e jaar is  gekozen het jaarverslag in de vorm van een Blauwdotter te 
presenteren voor het bereiken van zoveel mogelijk leden. Dit verslag is bedoeld als bestuurs-
Blauwdotter en ongenummerd. Harm bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage voor de realisatie 
van dit mooie jaarverslag van het GON.   
Frans de Bruin;         -vindt het jaarverslag niet in de Blauwdotter horen. 
Jaques Dekker;         -merkt op dat dit is gekozen om de leden juist beter te kunnen informeren.  
Helmus Wildeman;  -complimenteert het bestuur, op welke wijze verantwoording wordt afgelegd.  
Hij mist echter in de bestuurs-Blauwdotter informatie over de Max Liebermann route die dit jaar  
centraal staat. Voorzitter vindt dit een juiste constatering en biedt zijn excuses namens het bestuur 
GON aan.  
 
6. Financiële verantwoording 2018 
a) Jaarverslag penningsmeester 
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In 2018 zijn zowel de gerealiseerde baten +6% (€7.101,-) als de lasten +5% (€6.041,-) hoger dan 
begroot. Hierdoor is het bedrijfsresultaat voor 2018 ook hoger dan begroot, maar nog steeds 
negatief (-€1.707,-). 
De bijzondere baten en lasten zijn gerealiseerd  in lijn met de begroting. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de reservering voor het Aankoopfonds onbenut is gebleven. De begroting voor 2018 is 
aangepast om dit te reflecteren en vergelijking te vergemakkelijken. Het netto resultaat over 2018 is 
wel positief (+€413,-). 
b) Jaarrekening 2018 
Dit bescheiden positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Die bedraagt dan 
bijna 9% van de balanswaarde. De balanswaarde is nagenoeg gelijk gebleven. 
Aan de activa zijde wordt de toename in vaste materiële activa meer dan gecompenseerd door een 
daling van de vlottende activa. Het Genootschap is nu BTW plichtig, terugvordering €5.800,- (vorig 
jaar bijna €20.000,- over meerdere jaren).  
Aan de passiva zijde wordt de toename van de overige reserves grotendeels gecompenseerd door 
een daling van de nog te betalen huur aan de Stichting Museum Boerderij Noordwijk.  
c,d,e) Verslag kascontrolecommissie, nieuw lid kascommissie, decharge bestuur 
Kascommissieleden Pieter Scholte en Bram Timan en Pieter neemt het woord. De balans en de 
verlies- en winstrekening geven een getrouw beeld van de financiële positie van het Genootschap en 
de jaarrekening wordt geaccordeerd. Hulde voor de penningmeester en het bestuur en de leden 
geven hun decharge door middel van applaus.  Bram Timan is aftredend en wordt door de voorzitter 
bedankt voor zijn inzet. Applaus volgt! Rob Arnold is bereid hem als nieuw lid kascontrole op te 
volgen en Pieter Scholte en leden gaan akkoord. 
 
7. Begroting 2019 
De begroting voor 2019 is opgesteld met het lage BTW tarief van 9% (was 6%). Het bestuur heeft 
besloten de prijzen voor het lidmaatschap, museumentree en winkelartikelen niet te verhogen in 
2019. De BTW verhoging leidt tot een geschatte vermindering van de inkomsten van €1.200,-. 
Het nieuwe beleidsplan van het Genootschap staat in het teken van modernisering en 
professionalisering. Professionele ondersteuning bij ICT beheer, marketing, sponsorwerving, 
ledenwerving, receptieservices en schoonmaakactiviteiten vergen investeringen die voor de baten 
uitlopen. 
Derhalve is het begrote (bedrijfs)resultaat voor 2019 negatief (-€2.184,-), gelijk aan 1.5% van de 
omzet. Bij realisatie zal het resultaat  ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht. Kijkend 
naar het eigen kapitaal op de balans (€12.791,-) is het bestuur van mening dat dit financieel 
verantwoord is.  
                                                                     
8. Gedachtenwisseling nieuw Beleidsplan GON 
Het nieuwe beleidsplan 2019-2022 wijkt af van het oude plan, is nu meer toekomst gericht en is een  
collectiebeleidsplan aan toegevoegd. 
Leo Schaap;  geeft aan content te zijn met dit compacte beleidsplan, dat de visie en doelstellingen  
van het  GON duidelijk weergeeft. 
Ewout Casse; complimenteert de zelfstandig opererende werkgroepen, maar wel onder het toeziend  
oog van het GON bestuur. Applaus volgt! Verder geeft hij als idee aan om mogelijk 2 x per jaar  
lezingen voor de leden te organiseren. Leon reageert positief en bespreekt dit met het bestuur.                         
                                                                                                                                                                 Aktie: Leon 
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Ewout vraagt of met het nieuwe beleidsplan de statuten niet gewijzigd moeten worden? Leon geeft 
aan dat de statuten niets zeggen over het beleidsplan.  
Jaques Dekker; merkt op dat voor zoveel werkgroepen professionalisering nodig is. Hij denkt aan  
cursussen of workshops. Leon beaamt dit dat er meer aandacht moet komen voor bijscholing.  
                                                                                                                                                            Aktie: bestuur 
Leo Schaap; merkt op dat  hij had gehoord dat Noordwijk Marketing een andere locatie  zoekt.   
Leon geeft aan dat gesprekken zijn gaande met Stichting Noordwijk Marketing over de toekomst  
van VVV Noordwijk. As vrijdag is een vervolggesprek. 
 
9.  Rondvraag 
Ben Matser:          geeft aan dat er omslagen voor de vernieuwde Blauwdotter zijn. 
Jan Rietmeijer:    merkt op dat de verlichting in de stal nog niet is gewijzigd. Leon geeft als reactie dat 
een werkgroepje verlichting wordt samengesteld.  
Hein Hoogeveen: geeft aan dat hij moeite heeft met de weerspiegeling van het glanzende papier van 
de vernieuwde Blauwdotter. Deze opmerking wordt vastgelegd.                                     Aktie: secretaris 
 
Pauze 
 
10. Presentatie uitbreidingsplannen 

- Streekmuseum Veldzicht door Monica van Egmond 
- Museum Noordwijk door Leen van Duin 

                                                                                                                                                                            
11.  Sluiting   
 Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de leden voor hun aanwezigheid. 
      
 


