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Algemene ledenvergadering SLBO 8 mei 2019 
 
De vergadering vindt plaats in het Museum van de 20e eeuw in Hoorn. 

Aanwezig zijn 35 leden. Aanvang 12.10 uur. 

 

1. Welkom, opening, vaststellen agenda. 

Het bestuur heeft uit haar midden Rian van de Sande als voorzitter gekozen, als opvolger 

van Arie Versloot. 

Rian opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

De agenda wordt akkoord bevonden en wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen schriftelijke stukken binnengekomen. Er zijn ook geen mondelinge 

mededelingen. 

 

3. Conceptverslag Algemene ledenvergadering d.d. 9 oktober 2018 

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

notuliste Rian van de Sande. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Ook het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de 

opsteller secretaris Gerard van Dijk. 

 

5. Financieel jaarverslag 2018 en bevindingen kascommissie 

Penningmeester Paul van Riet licht toe dat er een klein tekort is over 2018 van € 447,17 

ten gevolge van de jubileumlunch op 11 december 2018. Het was echter een mooie en 

gezellige lunch die zeer werd gewaardeerd. Van de NBD hebben we een bijdrage 

ontvangen van € 1250,- Dat bedrag is ingezet voor de bustocht naar Hoorn, die we 

vandaag, 8 mei 2019, maken. 

De kascommissie, bestaande uit Frans van den Berg en Annemarie Klijnsmit, heeft de 

financiële administratie over het boekjaar 2018 gecontroleerd en goed bevonden. Zij 

adviseert de ALV om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord  en stelt het 

financiële jaarverslag 2018 vast. 

 

6. Begroting 2020 

De penningmeester geeft aan dat er minder contributie-inkomsten zijn doordat het 

ledenaantal afneemt door opzeggingen en overlijden. De donaties zijn een schatting, maar 

in de praktijk is de afgelopen jaren gebleken dat veel mensen wat extra geven, bv. bij de 

contributiebetaling. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Als de donaties hoger uitvallen, kan de 

eigen bijdrage voor de uitjes wat verlaagd worden. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2020. 
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7. Verkiezing bestuursleden. 

Gerard van Dijk en Rian van de Sande zijn beiden aftredend omdat ze per 31 december 

2019 aan het eind van hun eerste termijn zijn. Ze zijn ook beiden herbenoembaar. 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Gerard en Rian per 01-01-2020 

voor een tweede termijn. 

In het bestuur zijn nog twee vacatures, waarvoor liefhebbers zich kunnen aanmelden. 

Op zich functioneert het bestuur met 5 leden goed, maar er is ruimte voor uitbreiding. 

 

8. Suggesties voor activiteiten in 2020.   

In 2020 is geen budget meer voor een duur uitstapje met de bus. We moeten het dus 

zoeken in de omgeving van Den Haag. Museum Voorlinden is een aantrekkelijke locatie, 

maar nadeel is dat ze geen museumjaarkaart accepteren. Ook lastig met openbaar 

vervoer te bereiken. 

Rob Kooijman herinnert zich uit 2016 een lunch in een hotelschool die goed was bevallen. 

Ook het ministerie van VWS heeft een soort hotelschool en in Scheveningen is een 

hogere hotelschool. Misschien zijn dat opties. 

Bij de ALV op 9 oktober 2018 in Pijnacker is aan de orde geweest om van 3 naar 2 

bijeenkomsten per jaar te gaan. Het bestuur heeft vervolgens conform besloten én om 

voortaan de ALV aan een uitje te koppelen, zoals vandaag. Een aparte ALV met enkel een 

lunch trekt weinig leden en brengt ook extra kosten met zich mee. Het aantal leden slinkt 

en dus ook de inkomsten. Met een gemiddelde opkomst van 30 – 40 leden moeten we 

voorzichtig plannen. 

De ALV stelt voor om per mail een enquête te houden naar de wensen van de leden. 

Het bestuur neemt dat mee in haar overwegingen. 

 

9. Rondvraag 

Er wordt opgemerkt dat voor het plaatsen van foto’s op de site toestemming nodig is van 

degenen die gefotografeerd zijn. In de  ALV van oktober 2018 is iedereen gevraagd de 

privacyverklaring in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar Gerard van Dijk. 

Dat is nog niet door iedereen gedaan. Graag aandacht hiervoor. 

Gerard van Dijk meldt dat er een mooie nieuwe folder in de maak is over de SLBO, met 

als doel nieuwe leden te werven. Met dank aan de NBD, die voor opmaak en druk zorgt. 

Landelijke bibliotheekbedrijven kunnen de folder uitdelen aan aanstaande pensionado’s. 

Leden krijgen de folder om door te geven aan geïnteresseerde kennissen of collega’s. Ook 

ontvangt het bestuur graag namen van nieuwe pensionado’s om hen te benaderen met 

deze folder. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.35 uur. 

 

Vastgesteld 8 juli 2020 
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