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Verslag jaarvergadering maandag 23 maart 2015 

 

 
Locatie:   Oliemolen de Passiebloem, Zwolle 
Voorzitter:  Bart Bethlehem 
Notulist:  Evelyn Osinga 
 

 
 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
 
Bart Bethlehem opent de vergadering en stelt de agenda definitief vast.  

 
3. Vaststellen notulen ALV 2013 
 
De notulen van de ledenvergadering van 2013 (gehouden op maandag 14 mei 2013) 
worden voorgelezen door de secretaris en vervolgens vastgesteld.  
 
4. Mededelingen van het bestuur  

 
Geen officiële mededelingen. Wel een woord van dank. We nemen afscheid van 
Trudy van der Weerd als vrijwilliger van de molen. Dit heeft zij meer dan 18 jaar 
gedaan. Bart bedankt Trudy hartelijk voor haar inzet al die jaren en zij ontvangt 
hiervoor een klein geschenk/aandenken aan de molen.  

 
5. Jaarverslag 2013 
 
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Zie bijlage.  
 
6. Bevindingen kascontrolecommissie 
 
De kascontrolecommissie geeft aan dat er een duidelijke toelichting is gegeven 
door de penningmeester. Vragen werden ook helder beantwoord. Opmerking is wel 
dat er meer gedaan zou mogen worden voor de vrijwilligers en molenaars, er is 
voldoende geld in de pot. Er wordt aangegeven dat er net een goede en leuke 
vrijwilligersmiddag en avond is geweest. Maar de suggestie is dat er bijvoorbeeld 
nieuwe kleding kan worden aangeschaft.  
 
Er wordt decharge verleent aan de penningmeester en het bestuur.  

 
7. Financieel jaarverslag 2013/2014 
 
Er wordt nog kort ingegaan op de spaargelden van de vereniging. Dit dient niet te 
hoog te worden maar is bedoeld om eventuele juridische hulp te kunnen 
bekostigen, mocht het nodig zijn.  
 



Vraag wordt gesteld of er niet iets gereserveerd moet worden in geval van een 
ongeval op de molen. Antwoord is dat dit geregeld is via de ongevallenverzekering.  
 
8. Aftreden bestuursleden en lid kascontrolecommissie  
 
Harold Rengers, Ali Nijenhuis en Evelyn Osinga treden vanavond af als 
bestuursleden. Harold is vanwege zijn gezondheid helaas niet aanwezig en zal later 
thuis nog in de bloemetjes worden gezet. Ali is als vrijwilliger vanaf het eerste uur 
betrokken bij de molen, als moederkloek waakte ze over de vrijwilligers waarvoor 
Bart haar namens iedereen hartelijk bedankt.  
 
Aftredend kascontrolecommissielid is Lia Smid, met veel dank voor de bewezen 
diensten.  

 
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 
Het bestuur is enorm blij om drie nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen. 
Tamar Tonnema als algemeen bestuurslid, Jan Versteeghde als 2e penningmeester 
en Jacques van Santen, voorzitter.  
 
Daarnaast vindt er een mutatie plaats, de huidige penningmeester Marcel de Vries 
wordt tevens secretaris.  
 
Nieuw lid van de kascontrolecommissie is Jan Upmeijer. 
 
De vergadering gaat akkoord met het aantreden van de nieuwe bestuursleden en 
het lid van de kascontrolecommissie.  

 
10. Voorstel contributieaanpassing 
 
Voorstel is om de contributie te verlagen naar vijf euro. Argument hiervoor is dat 
de spaarpot van de vereniging voldoende gevuld is. Contributie was twaalf euro en 
zeven euro vijftig voor senioren.  
 
Uitgangspunt van het bestuur is dat de pot niet onverantwoord groot moet worden, 
we willen het tegoed niet teveel laten groeien. 
 
Jan Upmeijer merkt op dat er wellicht meer geld kan worden gespendeerd aan PR 
activiteiten of bijvoorbeeld budget voor een boot of koets met monumentendag.  
 
Er zijn meer suggesties voor het besteden van het geld. De secretaris merkt op dat 
nu het risico bestaat dat er vanuit allerlei initiatieven aanspraak gemaakt gaat 
worden op de gelden van de vereniging. Advies aan het nieuwe bestuur is om hier 
kritisch en zorgvuldig mee om te blijven gaan.  
 
We leggen het besluit tot contributieverlaging voor aan de vergadering.  
Van de veertien aanwezigen stemmen twaalf voor en twee tegen. In de statuten 
moet nog even worden nagegaan of dit geldig is.  
 



Afgesproken wordt dat het nieuwe bestuur als taak krijgt om vast te stellen hoe er 
met het geld moet worden omgegaan. Ook zal er uitleg worden gegeven in de 
volgende nieuwsbrief waarom er tot contributieverlaging wordt overgegaan en 
waarom er een minimaal bedrag aan spaargeld wordt gehanteerd.  
 
11. Rondvraag 
 
Martin vraagt zich af of er geen oorkappen aangeschaft kunnen worden voor de 
molenaars. Antwoord is dat deze uitgaven in principe door de gemeente gedaan 
moeten worden. Tamar merkt op dat er geen behoefte is aan aangemeten 
gehoorbescherming.  
 
Rob meldt dat Hilde vandaag helaas niet aanwezig kon zijn. Daarnaast doet hij een 
pleidooi voor een actief PR beleid. Meer contacten met media en cultuurhistorische 
organisaties in Zwolle. Maak een gedegen plan en denk na over wat de toevoeging 
zou moeten zijn op de slogan dat de Passiebloem op de Vondelkade moet blijven. 
Positioneer de Passiebloem als monument, een actief monument. 
 
Jan vraagt of we niet even een update moeten krijgen op de komende 
werkzaamheden op molen. Tamar doet een toelichting op de restauratie.   

 
12. Sluiting  
 
Bart sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen.   


