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Vergaderdatum: 07-07-2021 
Notulen:                       Algemene ledenvergadering GON 2021 
Locatie:              De Buurtkerk 
Filenaam:               210707GON-Notulen-ALVConcept 
 
Aanwezig:                        bestuur GON en 31 leden (totaal 41 leden aanwezig) 
Afwezig gemeld:             bestuurslid Kees Langeveld en 15 leden 
 
 

 1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.  
Leon Guijt stelt het erg op prijs weer een ALV te kunnen houden daar de ALV vorig jaar door COVID-
19 geen doorgang kon vinden. 
 

 2. Vaststelling agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
  
       3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur 
Ingekomen stukken:  geen   
Mededelingen bestuur:   
Voorzitter geeft aan dat de gemeente een positief besluit heeft genomen m.b.t. de nieuwbouw van 
museum Noordwijk en de plannen uitgewerkt kunnen worden. 
Leon refereert na een periode van 8 jaar waar Leo Schaap en hij zijn gestart met het 1e plan. 
                                                                                                                                           

 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan secretaris Nella Brak. 
 

 5. Jaarverslag 2019/2020 
De jaarverslagen worden wederom gepresenteerd in een speciale bestuurs-uitgave van de 
Blauwdotter. Met beide jaarverslagen van 2019 en 2020 wordt door de leden ingestemd.        
                                                                             

 6. Financiële verantwoording 2019/2020 en bestuurssamenstelling 
a. Jaarverslag penningmeester 

De financiële verantwoording van de jaarrekeningen van 2019 en 2020 worden toegelicht door 
beoogd penningmeester Joost de Vries. De corona pandemie heeft wel invloed gehad op de 
jaarcijfers van 2020 maar is niet zorgwekkend.                                 

b. Jaarrekening 2019/2020 
De ALV stemt in met de  jaarcijfers van 2019 en 2020. Nog met dank aan afgetreden bestuurslid Kees 
Langeveld. 

c.    Verslag kascontrolecommissie  
De kascontrole is helaas niet tijdig gelukt door de opvolgers van Dhr. Scholten; Rob Arnold en Fred 
Amperse. De penningmeester vraagt ondanks het ontbreken van deze controle goedkeuring van de 
jaarrekening door de vergadering.  

d. Decharge bestuur 
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Hulde voor de penningmeesters en het bestuur. De leden geven hun decharge door middel 
van applaus.  

e.   Aftredende bestuursleden 
De 2e termijn zijn voor voorzitter Leon Guijt en bestuurslid Jan Hoogeveen sinds 2020 verstreken.  
Jan blijft actief als adviseur voor Veldzicht. Aftredend bestuurslid Leen van Duin trekt zich na een 
periode van 5 jaar terug en Kees Langeveld heeft na een periode van 3 ½ jaar opgezegd. 
De afgetreden bestuursleden worden bedankt voor hun inzet met een kistje wijn en bloemen. 
Aftredend bestuurslid (1e termijn)  Harm Dragt, stelt zich herkiesbaar en de ALV stemt toe. 

f.      Benoeming nieuwe bestuursleden 
De nieuwe bestuursleden zijn: Henk Kok (beoogd voorzitter), Joost de Vries (beoogd 
penningsmeester), Jan de Vreugd (HRM bestuurslid), René Le Clercq (juridische zaken en vice 
voorzitter) en Jan Schaafsma (nieuwbouw) worden voorgedragen en door goedkeuring van de 
aanwezige leden benoemd. Nella Brak (secretaris) blijft aan en Harm Dragt (PR & communicatie) 
verlengt zijn termijn als bestuurslid. 
De GON leden gaan onder applaus akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. 
De voorzitter en penningmeester worden in de eerstkomende bestuursvergadering formeel 
benoemd.          
                       g.      Benoeming ereleden GON 
De voorzitter draagt Aleid en Ben Matser aan de ALV voor als ereleden te benoemen voor hun 
jarenlange bewezen diensten. 
Vervolgens neemt nieuwe voorzitter Henk Kok het stokje van de afgetreden voorzitter over en draagt 
Leon Guijt tevens voor aan de ALV als erelid voor de bewezen diensten als voorzitter. Leon Guijt 
vervulde twee termijnen van vier jaar als voorzitter, waarbij hij na zijn aantreden samen met 
penningmeester Leo Schaap weer rust terugbracht in het besturen van het genootschap en zich 
daarna bezig is gaan houden met de toekomst van Museum Noordwijk, waarbij de eerste 
nieuwbouwplannen ontstonden.  
Het echtpaar Matser verricht al heel veel jaren onnoemelijk veel werk voor het genootschap en 
Museum Noordwijk. Aleid Matser is hoofd van het collectiebeheer en organiseerde onder veel meer 
al 21 wisseltentoonstellingen. Haar echtgenoot ontfermt zich al lange tijd over onder meer de 
ledenadministratie, ICT, de ondersteuning van de receptie en is de contactpersoon voor de VVV.  
De GON leden stemmen in met een luid applaus en de nieuwe ereleden ontvangen bloemen. 
 
        7. Begroting 2020/2021 
De begroting voor 2021 wordt door de beoogd penningmeester toegelicht en de ALV stemt in.   
                                                                                                                                                                       

 8.  Presentatie definitieve uitbreidingsplannen Museum Noordwijk 
 Bestuurslid Leen van Duin licht aan de hand van een presentatie het nieuwbouwplan toe. 
Een aantal leden hebben vragen. 
-Jaques Dekker: neemt het woord en vraagt het bestuur in de planvorming voor de nieuwbouw en de 
toekomstige exploitatie serieus rekening te houden met een drietal onderwerpen, te weten een goed 
depot voor de collectie, ruimte in de budgetten voor inhuur van specialisten (een conservator) en tot 
slot er bij de nieuwbouw rekening te houden met voldoende ruimte voor het tentoonstellen van de 
collectie.  
-De nieuwe penningmeester Joost de Vries neemt in aanvulling op de presentatie van Leen van Duin 
in zake de nieuwbouw het woord.  
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Naar de mening van de penningmeester is het besluit van de gemeente om het GON financieel te 
steunen een zeer belangrijke stap om uiteindelijke te komen tot realisatie van een nieuw museum. 
Net zo belangrijk als de ontvangen steun van een gulle gever. Hiermee is nu circa Eur 2 miljoen 
opgehaald maar er is meer ruimte nodig in de toekomstige exploitatie (onder meer om de 
financiering van Eur 500.000 te kunnen betalen en terug te betalen in de tijd). Het betekent 
geenszins dat we er nu zijn. We hebben nog zeker Eur 200.000, maar mogelijk wel 400.000 tot 
500.000 aan middelen nodig voor dat we daadwerkelijk de bouw van start kunnen laten gaan. In de 
komende periode zullen we ons verder buigen over deze fondsenwerving, de bouw, de beoogde 
inrichting en de toekomstige exploitatie. Het cijfer van 25.000 bezoekers is niet per se nodig om een 
eventuele nieuwbouw te kunnen betalen, wel om voldoende middelen te hebben om het museum 
professioneel te kunnen exploiteren. Joost de Vries geeft in zijn antwoord ook aan de heer Jaques 
Dekker helder gehoord te hebben en zijn zorgen te begrijpen. Het bestuur zal deze onderwerpen 
zeker meenemen. 
Hij sluit af met de woorden dat er nog heel wat water door de Rijn zal gaan voordat het nieuwe 
museum daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
Mieke Krug: verwijst naar museum Katwijk om als GON bestuur gebruik te maken van hun kennis. 
Een verfrissend museum dat zich ook richt op een jongere doelgroep.  
Nico van Dee: vraagt wat is de inschatting omtrent het pad en de termijn dat wij de eerste 
steenlegging kunnen verwachten? Oud bestuurslid Leen van Duin geeft aan ongeveer 5-6 jaar. 
              -Mandaat leden voor Nieuwbouw museum Noordwijk 
De leden geven hun mandaat voor de Nieuwbouw van het museum Noordwijk                         
 
        9.  Rondvraag 
Ben Matser: complimenteert aftredend penningmester Kees Langeveld voor zijn jarenlange inzet 
voor het GON. 

 
10.  Sluiting 

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
Datum:     07-07-2021  
Betreft:    Besluitenlijst  
Filenaam: 20220707GON-Besluitenlijst-bestuur   
 
 

NR ONDERWERP 
5. Jaarverslagen van 2019 en 2020 worden door de leden geaccordeerd 
6c.  De jaarrekening over de boekjaren 2019 en 2020 worden door de 

vergadering goedgekeurd. 
6e. Aftredend bestuurslid  Harm Dragt, stelt zich herkiesbaar voor 2e 

termijn,  de leden stemmen toe 
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6f. Nieuwe bestuursleden worden met toestemming van de leden 
benoemd. 

6g. De GON leden stemmen in met de benoeming van de ereleden Leon 
Guijt, Aleid en Ben Matser. 

7. Ingestemd wordt door de leden met de begroting 2021. 
8. De leden geven hun mandaat voor de Nieuwbouw van museum 

Noordwijk.                           


