Verslag van de Algemene Vergadering
gehouden op 22 maart 2012
Aanwezig: 43 leden Afgemeld heeft zich: Geri de Lange – Mes.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Bas de Lange opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom.
Het bestuur bezig is met wijziging van de domeinnaam. Het ministerie van Algemene Zaken
heeft verzocht onze domeinnaam te mogen gebruiken voor de Voedsel- en Warenautoriteit.
Met name de toevoeging .nl is in het kader van de uniformiteit bij overheidsinstellingen van
belang. Onze vereniging zal in de toekomst de domeinnaam nvwa.eu voor onze website
gebruiken. De kosten van wijziging op briefpapier, folders en bekendmakingen in de pers
zullen door het ministerie worden vergoed.
De activiteiten van Henk de Groot Met betrekking tot het SNC zijn overgenomen door de
heer Omar el Ahmed, die overigens niet aanwezig is op deze vergadering.
Als gevolg van recente minder prettige gebeurtenissen wordt de agenda uitgebreid met de
punten:3a Wanordelijk beheer ex-penningmeester en verdenking onrechtmatig handelen
3b Inbraken.
Daarnaast een plezieriger agendapunt:
4a benoeming ereleden.
2. Verslag van de Algemene Vergadering 2011.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2011.
De vergadering heeft geen opmerkingen daarop en is daarmee vastgesteld.
3a. Wanordelijk beheer door ex-penningmeester en verdenking ven onrechtmatig
handelen.
De voorzitter meldt dat het bestuur in december heeft besloten de penningmeester het
penningmeesterschap te ontnemen. Reden hiertoe was dat de administratie over het jaar
2011 er niet was en er door de penningmeester niet te verklaren banktransacties hadden
plaats gevonden. Onmiddellijk is de hele administratie opgehaald en doorgenomen.
Er bleken onverklaarbare overschrijvingen te zijn gedaan. Het bestuur besloot aangifte bij
de politie te doen.
Jacques Verhagen heeft samen met Door Verhagen orde gebracht in de hoeveelheid
paperassen, die door de penningmeester ongesorteerd was overgedragen.
De politie zegt toe dat eind deze week het rapport van het onderzoek naar het Openbaar
Ministerie zal worden gestuurd, waarna het OM beslist wat er verder gaat gebeuren.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft het bestuur besloten de financiële functie te
laten vervullen door twee personen. Een penningmeester en iemand die de administratie
doet.
Voor de administratie heeft het bestuur Jan v.d. Giessen bereid gevonden, die op zich te
nemen. Voor de functie van penningmeester is het bestuur op zoek.
Het bedrag van onverklaarbare transacties is terug te vinden in het financiële jaarverslag
2011.
Denkt het bestuur nog iets terug te kunnen halen van de geleden schade?
Het OM neemt dat als onderdeel van de zaak mee.
3b. Inbraken.
De voorzitter deelt mee dat in februari twee inbraken in het SNC hebben plaats gevonden.
Bij de eerste inbraak is schade aan deuren en ramen aangebracht en is er geld ontvreemd.
Bij de tweede inbraak is opnieuw schade aan deuren geconstateerd en zijn er 3 laptops en
is wat kleiner materiaal verdwenen.
Inmiddels is door het bestuur opdracht voor maatregelen om herhaling te voorkomen.
De verzekering heeft voor de schades en vermissingen een bedrag van rond
€ 8.000,- uitgekeerd.
4. Financieel verslag 2011 en begroting 2012.
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a. Jaarrekening 2011.
Dick Markesteijn heeft zich bereid verklaard de administratie over 2011 in orde te maken
en heeft het financiële jaarverslag 2011 opgesteld. Dick geeft een toelichting. In de staat
van baten en lasten was het bedrag “exploitatie bar” heel moeilijk te achterhalen, de
verantwoording daarvan was zeer rommelig. Het saldo baten en lasten is negatief met
name door de onverklaarbare transacties.
b.Verslag van de kascontrolecommissie
De commissie, bestaande uit Barend v.d. Weerd en Nel van Stam, leest de verklaring
financiële controle 2011 voor.
In deze verklaring is sprake een aantal onduidelijkheden en niet te controleren posten. De
door Dick Markesteijn gemaakte verslaglegging ziet er deskundig uit. Gezien de
bevindingen van de commissie kan er van decharge geen sprake zijn.
c. Benoeming kascontrolecommissie 2012.
Nel van Stam en Barend v.d. Weerd zullen de kascommissie 2012 vormen. Dick Markesteijn
geeft aan dat hij als reserve-lid wil meedoen.
De vergadering gaat akkoord.
d. Begroting 2012.
Dick Markesteijn geeft een toelichting op de begroting voor het jaar 2012. De vergadering
gaat akkoord met de begroting 2012.
4a Benoeming ereleden. Het bestuur stelt voor de heren Henk de Groot en Ad Kooij
wegens hun langjarige inspanningen voor de vereniging te benoemen tot erelid. De
vergadering gaat met applaus akkoord. De voorzitter overhandigt beiden, met een
toespraakje, een oorkonde. Bovendien ontvangen beide heren een attentie. Henk bedankt
met enige passende woorden. Ad spreekt zijn waardering uit voor dit gebaar en bedankt
zijn vrienden in de vogelwerkgroep.
De voorzitter bedankt vervolgens Henk de groot voor zijn vele werk aan het clubgebouw.
Dank ook aan Jan Schoonderwoerd, hij heeft schilderwerk aan ons gebouw en aan de
uitbreiding verricht. Dick Markesteijn wordt gecomplimenteerd met zijn inzet en bereidheid
om de vastgelopen administratie weer vlot te trekken. Al deze dankwoorden gaan
vergezeld van attenties voor deze heren.
5. Verkiezing/aftreden bestuursleden.
a. Miriam Vermeij treedt af als bestuurslid. Zij blijft wel actief in de vereniging. De
voorzitter bedankt Miriam voor haar inzet in het bestuur en overhandigt haar een attentie.
b. Wim Hoogkamer is aftredend, maar herkiesbaar. De vergadering geeft met applaus te
kennen akkoord te gaan met zijn herverkiezing.
c. Geri de Lange-Mes is verkiesbaar als bestuurslid, zij zal één jaar op proef meedoen.
De vergadering gaat akkoord.
d. Vertrek Bas de Lange. Jacques Verhagen memoreert dat dit de laatste vergadering van
Bas als voorzitter is. Hij is sinds zijn aftreden in 2009 tot nu interim-voorzitter geweest.
Jacques geeft het woord aan Leen den Ouden, die Bas toespreekt en overhandigt een door
Leen zelf getekend portret van Bas.
6. Uitbreiding gebouw.
Vorig najaar is de uitbreiding van ons gebouw door de heer De Haan en de burgemeester
van Papendrecht feestelijk geopend.
7. Rondvraag.
Jacques Verhagen vraagt suggesties voor de vacatures. Jacques zal de vergaderingen
leiden en neemt tijdelijk het penningmeesterschap op zich, met hulp ven Jan v.d. Giessen
Om 21.30 uur is er pauze
9. Lezing door Theo Muusse Theo Muusse is boswachter inventarisatie en monitoring in
de Biesbosch. Hij houdt een lezing over libellen, ondersteund door veel mooie beelden
10. Sluiting.
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid
en inbreng
.
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