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NOTULEN 
 

Algemene Ledenvergadering Oliemolen de Passiebloem 2018 
 

Datum:  Zaterdag 7 juli 2018 
Tijd:  16:00 uur – 17:00 uur 
Locatie:  Oliemolen de Passiebloem 
Volgnr.: N-ALV2018 
 

 
Voorzitter: Jacques van Santen 
Notulist: Marcel Vierhuis  
 

 
1. Opening door de voorzitter 

a. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom 
 

2. Presentielijst en vaststellen aantal vertegenwoordigde stemmen 
a. Helaas zijn er geen leden komen opdagen op deze vergadering. Door overmacht is tevens de 

Kascontrolecommissie niet in persoon aanwezig. 
b. Besloten is deze vergadering met alleen de aanwezigen voort te zetten en voor de komende 

vergaderingen het quorum van minimaal 10 leden (conform het Huishoudelijk Reglement) weer in te 
voeren. 
 

3. Vaststellen agenda 
a. De agenda wordt zonder mutaties goedgekeurd 

 
4. Vaststellen notulen 2015 

a. ….. 
 

5. Jaarverslag 2016/2017 door de voorzitter 
a. Het Jaarverslag is als bijlage aan deze notulen toegevoegd 

 
6. Bevindingen Kascontrolecommissie (Jan Upmeyer en Henk Lollinga) 

a. Door overmacht zijn beide kascontrolecommissieleden helaas niet aanwezig. Zij hebben wel hun 
bevindingen op schrift gesteld en aan het bestuur mede gedeeld; 
 

b. Schriftelijk verslag Kascontrolecommissie: 
De Kascontrolecommissie adviseert om miv boekingsjaar 2018  als onderverdeling van de huidige post 
representatie de posten “molenkleding” en de post “lief en leed” toe te voegen. Dit ivm met de 
transparantie voor de achterban van de deze totaal verschillende soorten uitgaven. 
 
De kascontrolecommissie heeft steekproefsgewijs de inkomsten en uitgaven gecontroleerd en in orde 
bevonden. 
 
Uit de controle van inkoop van lijnzaad en meel afgezet tegen de opbrengst van olie/ winkel geeft een 
ruim positief saldo. Wij constateren  een gezondere en transparantere bedrijfsvoering van 
olieverkoop/ winkel dan in het verleden. 
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Gezien de grootte van het positief banksaldo afgezet tegen de geringe inkomsten en uitgaven per jaar 
is ons advies af te zien van het opmaken van een begroting. Mede  aangezien hier niet op te sturen is 
omdat we weer en bezoekers aantallen niet in de hand hebben. 
 
De Kascontrolecommissie adviseert de leden het bestuur te dechargeren van het gevoerde beleid. 
 
-- Door het ontbreken van een besluitvaardig quorum neemt het bestuur deze aanbeveling aan ter 
kennisname. -- 
 

7. Jaarrekening 2016/2017 door de penningmeester 
a. De Jaarrekening is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 

 
8. Voorstellen en verkiezing Carolina Smoorenburg als algemeen bestuurslid 

a. Door het ontbreken van een besluitvaardig quorum heeft bestuur besloten Carolina Smoorenburg als 
Algemeen lid toe te voegen aan het bestuur. 
  

9. Aftreden langstzittende lid Kascontrolecommissie 
a. Conform het wisselschema uit het Huishoudelijk Reglement treedt Jan Upmeyer af als 

Kascontrolecommissielid. Wij danken Jan voor zijn inzet en aanbevelingen. 
 

10. Verkiezing nieuw lid Kascontrolecommissie 
a. Door het ontbreken van een besluitvaardig quorum heeft bestuur besloten in de loop van 2018 op 

zoek te gaan naar een nieuw Kascontrolecommissielid uit ons ledenbestand. 
 

11. Wat Verder Ter Tafel Komt 
 

12. Sluiting 


