
Vereniging Vrienden van Oliemolen De Passiebloem 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering - maandag 9 mei 2016 

Locatie: Oliemolen de Passiebloem 

Voorzitter: Jaques van Santen 

Notulist: Bart Bethlehem 

1. Opening door de voorzitter 

• Jacques heet ons bondig welkom met “welkom”. 

 

2. Vaststelling definitieve Agenda 

• Geen opmerkingen 

 

3. Vaststelling Notulen ALV 2015 

• De notulen van de laatste ALV zijn vastgesteld, met dank aan de toenmalige (interim) 

voorzitter en de toenmalige secretaris.   

• Een aantal namen zijn foutief genoteerd, waarvan acte.  

(Marcel Vierhuis, Jan Upmeyer) 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• De presentielijst is ingevuld.  Zie bijlage 1. Met kennisgeving afwezig zijn:  

Rob van der Leeuw, Marcel Vierhuis, Pauline Wagner, Martin Boer. 

 

5. Presentatie jaarverslag 2015  

• Het verslag is aan de aanwezigen gepresenteerd.  

• Voorstel: een volgende keer het ledenaantal meenemen in het jaarverslag.  

Er wordt toegezegd dit voor de ALV in 2017 mee te nemen. 

• Vraag: willen we iets doen met het registreren van bezoekers?  Bijvoorbeeld in geval we met 

de gemeente in gesprek zijn en een zekere hefboom willen kunnen hanteren wat betreft 

maatschappelijke relevantie van de molen.  

Dit lijkt het bestuur een goed idee. Voorstel is om een bezoekers-ticker op een vaste plek te 

plaatsen, bijvoorbeeld bij de winkel. Tamar wil dit wel regelen. Dit plan gaan we ook bij de 

vrijwilligers meeting presenteren. 

 

6. Bevindingen Kascontrolecommisie 2015 

• Jan Upmeyer leest de conclusies van de Kascontrolecommissie voor.  zie bijlage 2 

• Advies: de inboedel van de vereniging te laten verzekeren. 

• Het bestuur wordt gedechargeerd o.b.v. de vastgestelde financien. 

 

7. Financieel Jaarverslag 2015 

• Zie bijlage 3 

• De kas is afgenomen met 500 euri, conform de doelstelling van de vereniging. 

• Niet alle contributie is geind, onder meer door problemen met de bank wat betreft 

machtigen van leden van het bestuur. 

• De contributie voor 2015 was 5 euri per lid. 

 



8. Aftreden lid Kascontrolecommissie 

• Martin Boer treedt af als lid van de kascontrolecommissie, met dank van het bestuur. 

 

9. Verkiezing nieuw lid Kascontrolecommissie 

• Een nieuw lid gaat worden aangezocht door het bestuur.  

* Actie bestuur. 

 

10. Formeel voorstellen en verkiezing nieuw bestuurslid 

• Kees Veenstra wordt verwelkomd als nieuw lid van het bestuur. Applaus! 

 

11. WVTTK 

• Geen bijzonderheden. 

 

12. Sluiting 

• Een ieder dank voor hun aanwezigheid! 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1 Presentielijst 

Bijlage 2 Kascontrole bevindingen 

Bijlage 3 Financieel Jaarverslag 

 

 


