
 
 

Verslag van de Ledenvergadering VHM gehouden op dinsdag 13  april 2021 om 
20.00 uur in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6.10 virtueel 
 
 

1 Opening 20:00 
 
Met enige haperingen, aanwezig J. Winhelhorst, N. van der Sluis, H. Floor, H van Lith 
(voorzitter), S. Kemeling, F. Catau, W. ter Haar, T. van Ast, A. Geesink, F. Jansen, W. Hemink 
(penningmeester) en R. de Jong (secretaris).  

 
2 Vaststellen agenda 

Geen wijzigingen 
 

3 Ingekomen stukken/mededelingen 
Geen ingekomen stukken of mededelingen 

 
4 Notulen digitale ledenvergadering 10 november 2020 

Worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

5 Verkiezing bestuursleden 
- bestuurslid Ries de Jong is in 2018 gekozen als bestuurslid, zodat zijn termijn dit jaar (2021) 
afloopt. Het bestuur stelt voor hem te herkiezen voor de periode 2021-2024. Ries de Jong is 
thans secretaris en het bestuur zal hem na herverkiezing weer in deze functie benoemen. 

Benoeming stembureau en schriftelijke stemming. 
In verband met de digitale wijze van vergaderen is er hoofdelijk gestemd en is er geen 
stemcommissie benoemd.  

 
6 Jaarverslag 2020 

Behoudens een kleine typefout is het jaarverslag goedgekeurd met complimenten. 
 

7 Financiële zaken 
a. financieel jaarverslag 2020 

Geen vragen of opmerkingen, mede doordat de penningmeester nu alle uitgaven en 
inkomsten inzichtelijk heeft gemaakt. 

b. verslag kascommissie 
Kascommissie heeft schriftelijk verslag gedaan van de controle. Zij adviseert het bestuur om 
decharge te verlenen. Er zijn geen verdere opmerkingen gemaakt.  

c. decharge penningmeester en bestuur over kalenderjaar 2020 
Gezien het verslag wordt decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester. 

d. verkiezing nieuw lid kascommissie 
Mevrouw H.M.A. Eijkman-Weelink is in april 2019 benoemd voor twee jaar en is dus 
aftredend. De heer M.G.N. de Pree is in april 2020 benoemd voor twee jaar. Er is nu één 
vacature. 
De verkiezing van een nieuw lid wordt uitgesteld tot de volgende vergadering in november 
2021 

 
8 Uitslag verkiezing bestuurslid 

De heer R. de Jong, secretaris is bij acclamatie herkozen voor een periode van drie jaar. 
 



 
 

9 Stand van zaken subsidie en museumvisie 
De heer Kemeling doet verslag van de perikelen rondom de mogelijke korting op de subsidie en 
over de stand van zaken met betrekking tot de museumvisie. Hij geeft aan dat hij zich kan 
vinden in de gemeentelijke notitie. Echter de eerste vergadering is 22 april aanstaande in de 
Museumfabriek. Namens de vereniging nemen deel de heren Ter Haar en Kemeling, H van Lith, 
in zijn rol als voorzitter zal deze vergadering eenmalig bijwonen. Namens de SEM neem de heer 
Catau deel aan de bijeenkomst van de 22e.  

 
10 Actualiteiten 

Geen opmerkingen of andere zaken. 
 

11 Datum volgende ledenvergadering dinsdag 9 november 2021 
Aldus vastgesteld.  

 
12 Rondvraag 

Hiervan wordt door de deelnemers van de vergadering geen gebruik gemaakt.  
 

13 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:11 en wenst iedereen een goede avond en dankt voor 
de bijdragen.  

 
 
 
Na afloop van de ledenvergadering wordt de film ‘In ’t spoor van Max’ vertoond. Deze film duurt ongeveer 
25 min en is gemaakt door Lex Schellevis. In de film zijn de acteurs leerlingen van het Gerrit Komrijcollege 
en een aantal ouders en andere volwassenen. 
 
Vanwege de wijze van vergaderen wordt deze film niet vertoont maar zal als dan in de volgende 
vergadering worden getoond, mits dit een fysieke bijeenkomst is.  


