Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht van 16 april 2012
Aanwezig:

Harry van Someren, Joke Kroon, Marrie Somers, Ans Sengers,
Nanny van den Haak, Thijs Notenboom, Huub Oostveen, Jan de Rijk, Dick
Diepen, Ine Dillen, Betsie Heijmen, Thijs Notenboom, Francien Wilmans,
Marianne van Rutten, Wim Ruijper, Maja Houtman, Janjaap Luijt, Trudy van
den Bergh (verslag),

1. Opening
Harry heet iedereen welkom en is blij dat er zoveel mensen zijn. Roel Hagen, Wim
Verkuil, Ben van Leur, Nel van Leur, en Marian Bode hebben zich afgemeld.
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2011
Het verslag wordt goedgekeurd
4. Jaarverslag 2011
Het verslag wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag 2011
Het vermogen is met 2700 euro toegenomen. De afdracht uit Amsterdam bedraagt
3414 euro en is daarmee dit jaar lager dan vorig jaar. Dit bedrag is te weinig. We
gebruiken de reserve om het tekort aan te vullen. Harry kijkt of hij een gedeelte van
het geld langer vast kan zetten om meer rente te krijgen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
Er is goedkeuring van de kascontrolecommissie en de penningmeester ontvangt
decharge. Met dank aan Thijs Notenboom en Ans Sengers.
7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Ans Sengers is herkiesbaar en Janjaaap Lujt stelt zich verkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Ans Sengers en Janjaap Luijt.
8. Bestuursverkiezing
Harry van Someren stelt zich herkiesbaar.
Harry van Someren wordt herkozen.
9. Begroting 2012
De afdracht is 1600 euro minder dan op de begroting staat.
De begroting wordt goedgekeurd.
10. Nieuwe activiteiten
Bezoek aan Vila Jongerius
Bezoek aan Rabobank kunstpresentatie
In het Utrechts archief is een mooie 3D presentatie

11. Wat verder ter tafel komt
Thijs meldt dat er een dichtregel van Ingmar Heitze met toestemming van de dichter
op de wandelpagina staat.
Betsie Heijmen, Nanny van den Haak en Wim Ruijper willen graag het bulletin
blijven ontvangen. Het bestuur overweegt om een paar maal per jaar een bulletin uit te
brengen voor de mensen die geen computer hebben.
Het Nivoncentrum blijft voorlopig op deze locatie. Er zijn nog geen plannen van de
gemeente bekend.
12. Sluiting
We sluiten af met een fotoreportage van de reis van Maja Houtman en Janjaap Luijt
naar Zuid Korea.

