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                 Verslag 
Algemene ledenvergadering 

 13 februari 2019 – Hotel Montfoort 
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

 
 
 
AGENDA 

1) Opening 
2) Mededelingen ingekomen stukken 
3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2018 

a. Notulen alv 22 februari 2018 
(zie bijlage) 

b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2018 
4) Financieel overzicht 

a. Jaarrekening 2018 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
c. Vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur 
d. Benoeming leden kascontrolecommissie 
e. Vaststellen begroting en contributie 2019 

5) Samenstelling bestuur 
6) Programma 2019 
7) Rondvraag 
8) Sluiting 

 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Dirk Huckriede opent de vergadering.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Er zijn in 2018 iets meer leden vertrokken dan dat er nieuwe zijn bijgekomen. Het 

bestuur hoopt dat ook de leden een actieve rol willen spelen in het werven van 
nieuwe leden. 

 
3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2016 
De notulen en het verslag worden door de vergadering goedgekeurd. 

 
4. Financieel overzicht  
Penningmeester Ria van Miltenburg licht de jaarrekening toe. Namens de 
kascontrolecommissie (KCC) verklaren Paul Ruiter en Marike Huckriede dat de 
commissie de jaarrekening heeft goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening unaniem 
goed en verleent het bestuur décharge. 
Marike Huckriede en Jan de Breestellen zich staande de vergadering kandidaat voor de 
kascontrole over het jaar 2018 en worden unaniem door de alv aanvaard en benoemd. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2019 niet aan te 
passen (blijft € 50,- per jaar). De begroting voor 2019 wordt door de alv goedgekeurd, 
inclusief een reservering t.b.v. activiteiten rondom het tienjarig jubileum. 

 
4. Benoeming bestuursleden  
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In afwijking van het officiële rooster van aftreden, hebben de zittende bestuursleden 
aangegeven er in ieder geval nog een jaar aan vast te plakken. De vergadering gaat 
akkoord. 

6. Programma 2019 
Het bestuur presenteert een deel van het programma voor 2019, waaronder een 
Ducktrailrit. Er worden diverse mogelijkheden besproken voor een extra activiteit 
i.v.m. het tienjarig jubileum.  

8. Rondvraag  
Dirk-Jan van Mourik biedt namens de gemeente Montfoort aan om in 2019 een 
bijeenkomst te houden in het Huis van Montfoort. 
 

9. Sluiting  
Voorzitter Dirk Huckriede sluit de vergadering en bedankt Hotel Montfoort voor de 
gastvrijheid. 

 


