Conceptverslag Algemene ledenvergadering SLBO 11-5-2022.
De vergadering vindt plaats in de Hortus in Leiden. Aanvang 11.00 uur.
Er zijn, inclusief bestuur, 40 leden aanwezig.
1. Opening, vaststellen agenda.
Voorzitter Rian van de Sande opent de ledenvergadering en heet iedereen welkom.
Drie jaar geleden, in 2019, hebben we voor het laatst een fysieke ALV gehad bij het voorjaarsuitje in
Hoorn. Daarna moesten we, gedwongen door de coronacrisis, tweemaal per Zoom vergaderen. We
zijn heel blij dat we elkaar nu weer in levende lijve kunnen treffen en op deze mooie dag in de
Hortus te gast zijn.
De agenda wordt akkoord bevonden en vastgesteld.
2. Mededelingen
Rian memoreert welke bekende bibliotheekmensen er sinds november 2021 zijn overleden:
Kees de Best, Maarten Tiebout, Arjen Tilstra, Ted Leijendekker,
3. Vaststellen conceptverslag Algemene ledenvergadering d.d. 11-5-2021 per Zoom.
Het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden en vastgesteld, met dank aan
notuliste Inge van Asperen.
4. Goedkeuring Financieel Jaarwerk 2021
Balans en resultatenrekening 2021
Penningmeester Jos van Pelt geeft een korte toelichting. Omdat we vanwege de coronacrisis
weinig hebben kunnen organiseren, behalve de najaarslunch in oktober, hebben we aan de reserve
€ 1000,- kunnen toevoegen. De vereniging heeft een goed eigen vermogen.
Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Gert de Ruiter en Wim Feijt, heeft de financiële stukken digitaal
bekeken en goedgekeurd. Zij stelt in haar schriftelijke verslag voor het bestuur en de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt het financiële jaarverslag 2021 vast.
Samenstelling kascommissie 2022.
De samenstelling van de kascommissie blijft komend jaar ongewijzigd: Gert de Ruiter en Wim Feijt.
5. Goedkeuring Jaarverslag 2021
Het bestuur heeft vooral getracht de communicatie met de leden in wederom een moeilijke
coronajaar goed op peil te houden. Door belrondes en een ALV per Zoom bleven we toch op de
hoogte van elkaars lief en leed.
Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan opsteller Gerard van Dijk.
6. Begroting 2023
Penningmeester Jos van Pelt geeft een toelichting. Hij meldt dat de contributie 2022 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 2023.

7. Bestuursverkiezing (bij acclamatie)
Er worden twee herbenoemingen voorgesteld. Rian van de Sande en Gerard van Dijk zijn beiden
aftredend per 31-12-2022 en zijn beiden herbenoembaar tot 31-12-2025. De vergadering gaat onder
applaus en per acclamatie akkoord met deze herbenoemingen.
Volgend jaar is Jos van Pelt aftredend en herbenoembaar.
8. Mandaat toelating leden.
Wil de SLBO levenskracht houden, dan is het wenselijk dat het ledenaantal op peil blijft. De
organisaties waaruit de leden afkomstig zijn, worden kleiner. Ook blijkt het in de praktijk niet altijd
werkbaar dat al te streng wordt vastgehouden aan de eis dat een kandidaat-lid met (pre)pensioen is.
Het bestuur vraagt de ledenvergadering mandaat om met soepelheid met de toelating om te gaan,
ook als die toelating niet geheel volgens de statuten is. In het jaarverslag wordt verantwoording
afgelegd.
De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde besluit.
9. Wat verder te tafel komt
Marian Koren dankt het bestuur voor haar inzet en voor de goede wijze waarop zij afgelopen twee
jaar steeds contact heeft gehouden met de leden.
Voorzitter Rian van de Sande meldt dat het bestuur van de SLBO er naar streeft weer twee
bijeenkomsten per jaar te organiseren.
10. Sluiting
De vergadering wordt om 11.30 uur gesloten.
Nieuwe leden sinds 1-1-2021:
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