
Verslag Algemene Ledenvergadering 14 april 2018 
Ten kantore van Hans Ploegmakers, Delft 
 
Opening  
Voorzitter heet de aanwezige leden welkom. Hierna roept hij de aanwezige leden op te gaan 
staan om de overleden leden van het afgelopen jaar, met name Eric Vlaanderen, te 
herdenken. Weliswaar valt het overlijden van Eric Vlaanderen niet binnen dit verslagjaar 
maar het is te kort geleden om hier aan voorbij te gaan. 
Hans Ploegmakers heet hierna iedereen welkom en geeft een wijziging door in het 
aansluitende programma. 
 

Ingekomen stukken en mededelingen  
Secretaris heeft 2 afmeldingen ontvangen, verder is er een ingekomen stuk van Hans 
Ploegmakers betreffende de Bestuursverkiezing. Dit stuk zal daar dan ook behandeld 
worden. Ook Hans Ploegmakers heeft een 2-tal afmeldingen ontvangen. 
Luc Verkoren mist een ingekomen stuk, zijn brief van 6 juni 2017. VZ antwoordt dat deze 
brief wel aan het bestuur gericht is maar niet naar het Secretariaat is gezonden. VZ geeft aan 
dat er al eerder hierover is gesproken. Hij spreekt zijn verbazing uit dat er de afgelopen 10 
jaar weinig tot geen overleg is geweest tussen Bestuur en Redactie PHT, dat terwijl het blad 
ongeveer 2/3 van de inkomsten van de vereniging op soupeert. Hij vindt dat er wel overleg 
moet zijn over de invulling van de redactie en de opvolging hiervan. Niemand heeft immers 
het eeuwige leven. Het bestuur heeft vaker aangegeven hier zorgen over te maken en hier 
overleg over te willen hebben. VZ heeft n.a.v. de vorige ALV een brief aan de redactie 
geschreven welke door hen werd betiteld als een hagepreek. Het PHT wordt door de 
redactie geheel buiten de vereniging om geproduceerd. Dit kan niet en mag niet. VZ hoopt 
dat bij de reactie dit besef ook komt. Roland Zwiers (een van de redacteuren) vindt dat er 
een gesprek moet komen en dat dit ook aangegeven was in het antwoord. VZ antwoordt dat 
hij hierover een aantal keren een verzoek heeft gedaan. Dit is telkenmale uitgesteld. Het is 
nu aan het nieuwe bestuur om constructief te werken aan een goede sfeer tussen bestuur 
en redactie. 
VZ geeft aan dat op de laatste extra ALV in november een verzoek is gedaan om leden te 
enquêteren over een uit te brengen ledenlijst. De respons om deze lijst uit te brengen is 
echter te klein. Slechts een kleine 200 leden hebben gereageerd. Pim van der Veer zal alle 
lijsten bewaren. 

 
Notulen ALV 2017 (mei) + notulen extra ALV (nov) 
Betreffende ALV mei: Er zijn geen op- en of aanmerking, de notulen worden gearresteerd.  
Betreffende ALV nov: Roland Zwiers stelt enkele vragen over het formulier. Hij heeft het 
formulier echter nog niet gezien. Notulen worden gearresteerd. 

 
Jaarverslag Secretaris  
Secretaris geeft een overzicht van het afgelopen jaar op secretarieel gebied. Het jaarverslag 
van PR wordt door Pim van der Veer toegelicht.  

 
 



 
Jaarverslag Penningmeester  
VZ geeft aan dat hij als waarnemend - Penningmeester ongeveer 2/3 van het jaar de 
boekhouding heeft gedaan. Vanaf september is dit overgenomen door Nico Wendrich. Deze 
geeft een toelichting op de financiële stukken van afgelopen jaar. Tevens licht hij de 
begroting toe welke hij opgesteld heeft voor 2018. VZ geeft een toelichting op de 
exploitatiebegroting betreffende de kosten van de Ledenpassen. Deze staan nu begroot op 
een bedrag van € 2000. Het huidige bestuur had al besloten om, kostenbesparend, de 
passen uit te reiken op de voorjaarsbeurs. Het is aan het nieuwe bestuur een beslissing te 
nemen over het voortbestaan van de Ledenpassen. We kunnen ook terug naar de wikkel, 
net als in het verleden. 

 
Verslag Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie geeft een toelichting op hun bevindingen van de controle van de 
financiële stukken. De vereniging dechargeert het bestuur voor 2017. Kascontrolecommissie 
geeft een groot compliment aan het zittende bestuur. 
 
Kascontrolecommissie 2018/2019 
VZ geeft aan dat Willie Grönefeld opnieuw zitting zal nemen in de kascommissie. Ernst Thiel 
geeft zich op als lid. Als reservelid wordt Simon Spaans benoemd. 

 
Contributie 2019  
Voor 2019 zullen dezelfde tarieven gehanteerd worden. €36,50 voor Nederland en €46,50 
voor buitenlandse leden met PHT. 
Kosten tafel voor leden € 30,00, niet-leden € 50,00. Early Bird tarief € 20,00. 
 
Bestuursverkiezing  
VZ neemt afscheid van Ed van Mil als secretaris die om persoonlijke redenen besloten heeft 
zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen.  
VZ draagt de voorzittershamer over aan Pim van der Veer. Hij op zijn beurt neemt afscheid 
van de VZ, Hans Reinders, die reglementair af moet treden. Hij bedankt Hans voor zijn vele 
werk wat hij de afgelopen 9 jaar als VZ heeft gedaan. 
Hierna brengt hij het ingekomen stuk ter tafel, waarin de voordracht voor Jos Otterloo als 
nieuwe VZ en André Hagers als nieuwe secretaris van de vereniging. De meerderheid van de 
aanwezige leden stemt met beide nieuwe benoemingen in. 
 
(Jos Otterloo en André Hagers nemen plaats achter de bestuurstafel en stellen zich voor aan 
de vergadering)  

 
Rondvraag  

 Hans Ploegmakers dankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet in de afgelopen 
jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes. Hij dankt de aanwezige leden 
en roept hen op naar de boot te vertrekken. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.31 uur en dankt de aanwezige leden. 



 
 
 
 

 
 
………………………………..  14 april 2018  ……………………………………….. 

Reinders, H (vz)      van Mil, E. (secr) 
 


