
Notulen Algemene leden vergadering: Culturele Vereniging 15 februari 2018. 
 
Aanwezig:  
Leden: mevr. Ties, mevr. Houtman, dhr. Schipper 
Bestuursleden:  mevr. Meijer, dhr. Ties, mevr. Fidder,  mevr. Brunsting 
 

1. Opening: 
Mevrouw Fidder opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Mededelingen:  
                Mevr. Inberg is afwezig i.v.m. andere verplichtingen, mevr. Klok en dhr.  Wijnholds  
                zijn afwezig wegens ziekte. 
 

3. Notulen ledenvergadering 2017: 
De notulen van de ledenvergadering van 2017 worden goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag 2017: 

Het jaarverslag is goedgekeurd.  
                De avond van Krabbenbosch is door omstandigheden niet door gegaa. We zijn nog in overleg om te     
                kijken of we deze voorstelling samen met de Historische Vereniging kunnen organiseren. 
                De belangstelling van onze leden om via de Culturele Vereniging Zuidlaren  kaarten te bestellen voor 
                Geert Teis loopt iets terug. 
 

5. Financieel verslag 2017: 
De penningmeester dhr. Ties, geeft uitleg van de activiteiten, die een negatief saldo hadden. 

                De contributie is het afgelopen jaar verhoogd. Hierdoor kwam er 300,- euro meer in kas bij. 
                Er heeft dit jaar geen voorstelling in De Kimme plaatsgevonden. 
 

6. Verslag kascommissie: 
                Mevrouw Dik was afwezig i.v.m ziekte .  
                De kas is goed gekeurd, alles zag er prima uit. Mevr. Houtman kreeg een bloemetje. Dhr. Schipper  
                is gekozen tot nieuw kascommissielid. 
 

7. Bestuursverkiezing:  
Aan de beurt van aftreden zijn mevr. Fidder en dhr. Wijnholds. Beide stellen zich herkiesbaar. Er zijn 
geen tegenkandidaten gekomen. Zij worden dus herkozen in het bestuur. 

 
8. Wat verder ter tafel komt: 

Het bestuur is druk doende met het programma voor 2018 / 2019. Het idee om kaarten aan de 
voedselbank beschikbaar te stellen wordt aangenomen. 
 

9. Rondvraag: 
Dhr. Schipper stelt voor om meer te gaan samenwerken met andere clubs / verenigingen. Misschien 
iets samenvoegen. Het bestuur zal hierover nadenken. 
 

10. Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bedankt de dames Ties en Houtman 
voor hun werkzaamheden betreffende de koffie, enz.  
 
Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. 
 
Zuidlaren, 18 februari 2018 
Mevr. G. Brunsting 

 
 


