Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering woensdag 19 mei 2021
20:00u-20.30u via livestream vanuit het Dordrechts Museum

1.

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent op digitale wijze de Algemene Ledenvergadering vanuit het auditorium van het
Dordrechts Museum. De voorzitter heet iedereen welkom die via digitale wijze de ALV volgt. Bijzonder
digitaal welkom aan het erelid mevrouw Geesken Bloemendal. Wegens privéomstandigheden is verhinderd
het bestuurslid mevrouw Nelleke Smits. Tevens wordt welkom geheten de artistiek directeur Dordrechts
Museum en adviseur van VDM de heer Peter Schoon.
Hij betreurt het dat vanwege COVID-19 de ALV wederom via digitale wijze moet plaatsvinden. Alle
bestuursvergaderingen hebben ook digitaal plaatsgevonden. Vanaf dit jaar vindt de ALV plaats in de maand
mei, zoals dit bij de vorige ALV is besloten. De voorzitter geeft aan dat er voor gekozen is om de ALV kort te
laten plaatsvinden, waarbij louter aandacht wordt besteed aan de procedurele en juridische vereisten. De
voorzitter geeft aan de hoop te hebben elkaar later in het jaar een grote activiteit te kunnen organiseren waar
leden elkaar fysiek kunnen ontmoeten. De voorzitter roept de leden voorts op om de culturele sector te
steunen.
De secretaris gaat over tot de mededelingen
Deze avond hebben 32 leden zich aangemeld voor deze digitale ALV.
Bericht van verhindering is ontvangen van:
•
•

De heer W. Peek
Mevrouw V. de Waard-de Bruijn (lid kascommissie)




2.

Ingekomen post van mevrouw L. Arlman-Rosier. Zij heeft suggesties gedaan voor aanpassing van
het secretarieel jaarverslag. Deze suggesties zijn integraal overgenomen.
Ingekomen post: Verklaring kascommissie van mevrouw De Waard-De Bruijn en de heer J.W.
Spijkman.
Bij de convocatie van de ALV is aangegeven dat de (verantwoordings)stukken op de website van de
vereniging te vinden zijn en dat reactie hierop een week van te voren bij de secretaris ingediend
moest worden. Daarbij is aangegeven dat het bestuur er vanuit gaat dat zonder reactie sprake is
van impliciete toestemming en akkoord. De secretaris geeft aan dat er geen reactie ontvangen van
de leden op de (verantwoordings)stukken.

Er is geen reactie gekomen op de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020.
Daarmee neemt het bestuur aan dat de ALV instemt met de conceptnotulen en zijn daarmee ook
vastgesteld.

3.

Bespreking en goedkeuring jaarverslag kalenderjaar 2020
- De secretaris geeft een toelichting op het secretarieel jaarverslag middels dia’s en de penningmeester geeft
uitleg over het financieel jaarverslag. Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de beleggingen op
basis van de toelichting van de financiële commissie.

- De penningmeester bespreekt het verslag van de kascommissie, waarin de commissie de ALV aanbeveelt
om decharge te verlenen aan het bestuur.
- De voorzitter dankt de heer J.W. Spijkman en mevrouw V. De Waard-De Bruijn. De voorzitter dankt
mevrouw De Waard voor haar lidmaatschap van de kascommissie en roept de leden op om bij interesse zich
op korte termijn te melden bij de secretaris om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van de
kascommissie.
- De voorzitter concludeert op de ALV dat, gelet op het feit dat er geen reactie is gekomen van de leden, en
met het oog op de verklaring van de kascommissie, dat de ALV décharge heeft verleend aan het bestuur
voor het gevoerde beleid over verantwoordingsjaar 2020.
4.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2021-2022.

5.

De artistiek directeur Peter Schoon geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen in het Dordrechts
Museum en de komende tentoonstellingen.

6.

Sluiting door de voorzitter om 20.30u.

De voorzitter,

De secretaris,

