
 

Verslag Algemene ledenvergadering SLBO 11-5-2021. 
 
De vergadering vindt digitaal plaats via Zoom. Aanvang 10.30 uur.  

Er zijn, inclusief bestuur, 20 leden aanwezig.  

Er waren 24 afzeggingen.  

 

1. Opening, vaststellen agenda. 

Voorzitter Rian van de Sande opent deze bijzondere ledenvergadering en heet iedereen welkom.  

Alle stukken zijn ruim van te voren toegestuurd en de leden zijn in de gelegenheid gesteld om hun 

commentaar ook per mail aan te leveren bij de secretaris. Een aantal leden heeft van de gelegenheid 

gebruikt gemaakt om hun goedkeuring uit te spreken.   

De agenda wordt akkoord bevonden en vastgesteld. 

 

2. Mededelingen  

Nettie Moors meldt dat zij tot 11.00 uur aanwezig kan zijn. De verwachting is dat de vergadering dan wel 

ongeveer afgelopen zal zijn.  

  

3. Vaststellen conceptverslag Algemene ledenvergadering d.d. 8 juli 2020 per Zoom.  

Het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden en vastgesteld, met dank aan de notuliste Inge van 

Asperen. 

 

4. Goedkeuring Jaarwerk 2020 

Balans en resultatenrekening 2020 

Dit stuk is nog opgesteld door scheidend penningmeester Paul van Riet. Hij licht toe dat het saldo van de 

schenking van de NBD naar het eigen vermogen is overgeheveld, zodat het nu ter vrije besteding is. Het kan 

worden ingezet bij een volgende activiteit of dienen als verlaging van de eigen bijdrage van de leden aan 

een activiteit.  

 

Verslag Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Annemarie Klijnsmit en Wim Feijt, heeft de financiële stukken digitaal 

bekeken en goedgekeurd. Zij stelt voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee akkoord  en stelt het financiële jaarverslag 2020 vast.  

 

Samenstelling kascommissie 2021.  

Annemarie Klijnsmit treedt af. Het bestuur stelt voor om in haar plaats Gert de Ruiter te benoemen. Hij is 

sinds 2019 lid van de SLBO en werkte bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Nettie Moors merkt op 

dat zij Gert de Ruiter niet kent en dat zij het op prijs zou stellen als nieuwe leden voortaan worden gemeld, 

bijvoorbeeld in het jaarverslag. Secretaris Gerard van Dijk vraagt zich af of er niet bezwaren zijn vanuit de 

AVG om nieuwe leden in het openbaar te benoemen. Het bestuur zal zich hier nog even over beraden.  

De vergadering gaat verder akkoord met de benoeming van Gert de Ruiter. 

 

Afscheid penningmeester Paul van Riet 

Paul is eind 2020 uit het bestuur getreden.  

Voorzitter Rian van de Sande bedankt hem voor zijn jarenlange goede en nauwgezette werk als 

penningmeester van de SLBO. Wegens drukte en persoonlijke omstandigheden is hij nu gestopt. 

Als blijk van waardering zal er vandaag een attentie in de brievenbus komen.  

Paul dankt het bestuur voor de gezellige tijd. Het werk werd hem te veel, hij heeft nu meer tijd voor zichzelf 

nodig. Maar hij blijft lid van de SLBO en zal ook bij activiteiten aanwezig zijn.  

 

5.  Goedkeuring Jaarverslag 2020 

Er wordt opgemerkt dat er veel waardering is voor de communicatie van het bestuur met de leden in het 

moeilijke coronajaar 2020. Activiteiten konden niet plaatsvinden, maar door belrondes bleven we wel op de 

hoogte van elkaars lief en leed.  



 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan opsteller Gerard van Dijk. 

 

6. Begroting 2022 

Het bestuur heeft uit zijn midden een nieuwe penningmeester aangewezen, ter opvolging van Paul van Riet. 

De nieuwe penningmeester Jos van Pelt heeft de begroting opgesteld en geeft toelichting. Er is in 2020 en 

2021 minder uitgegeven door de coronacrisis en daarom is er in 2022 extra reserve voor activiteiten. 

Hopelijk is in najaar 2021 ook weer een uitje of een lekkere lunch mogelijk. De Representatiekosten 

betreffen een lief en leed pot voor bijzondere gebeurtenissen, zoals een begrafenis. Jos meldt verder dat de 

contributie 2021 inmiddels door bijna alle leden is voldaan, waarbij velen iets extra’s  doneren. Hiervoor veel 

dank.   

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting voor 2022. 

  

7.  Bestuursverkiezing (bij acclamatie) 

Paul van Riet is eind 2020 uit het bestuur getreden. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Karin van Doorn 

te benoemen per 1-1-2021. Zij is inmiddels al begonnen om zich in te werken. 

De leden gaan per acclamatie akkoord met deze benoeming. 

De voorzitter merkt op dat een bestuur van 5 leden goed werkt. Het is alleen jammer dat er niemand vanuit 

de NBD zijde in het bestuur zit. 

Er worden ook twee herbenoemingen voorgesteld. Jos van Pelt  wordt met terugwerkende kracht per 31-12-

2020 herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar. Inge van Asperen wordt per 31-12-2021 

herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar. 

De leden gaan per acclamatie akkoord met deze herbenoemingen. 

 

8. Wat verder te tafel komt 

Paul Donker bedankt het bestuur voor zijn inzet om voor iedereen die lid is brede activiteiten te organiseren. 

Dat was afgelopen jaar helaas minder goed mogelijk.   

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt  om 10.54 uur gesloten. 

 

Nagekomen bericht 

Het bestuur heeft besloten om voortaan de namen van de nieuwe leden bekend te maken in het jaarverslag, 

tenzij die nieuwe leden daar zelf expliciet bezwaar tegen maken.  

Als aanvulling op het Jaarverslag 2020 melden we in dit verslag van de ALV van 11 mei 2021 de nieuwe 

leden van de afgelopen twee jaar:  

 

 

Mevrouw/D
e heer 

Voorletters Voornaam Tussen-
voegsel 

Achternaam Bedrijf Sinds 

De heer  G. George  Koers FOBID-NVB 1-1-2019 

De heer  G. Gert de Ruiter Rijnbrink/POB 28-5-2019 

De heer W.A.  Wim  Feijt WOB/POB 31-10-2019 

De heer B.H.J. Berry  Dijkstra NBD.Biblion 16-12-2019 

Mevrouw  D.A. Thea van  Heiningen NBLC 10-9-2020 

Mevrouw  M. Ria de Herder POB 31 oktober 2019 

 

Vastgesteld ALV 11 mei 2022 


