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Notulen van de ALV op 23 mei 2018 
 

 

Agendapunt 1 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom 

aan de heer Jan Kapitein die na de vergadering een beeldpresentatie over het leven van Harrie 

Kuijten zal geven en aan Alphons Leysen en Henk Stapel van de redactiecommissie.  

 

Bericht van verhindering is ontvangen van: Jeanette de Vries, Tammo Meedendorp, de heer 

en mevrouw Plomp en Wil Limmen.  

Aanwezig zijn: 22 leden en het voltallige bestuur. 

 

Agendapunt 2
 
 

De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. 

 

Agendapunt 3 

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden doorgenomen en zonder op- of 

aanmerkingen goedgekeurd. Er is wel een vraag over schenkingen: Cees Jan Keessen vraagt 

hoe met schenkingen wordt omgegaan. Arian antwoordt dat nu alles wat wordt geschonken 

geregistreerd wordt en, voor zover mogelijk, wordt opgeslagen in het Raadhuisje. De 

voorzitter tekent de notulen voor akkoord. 

 

Agendapunt 4 

Het jaarverslag van de secretaris wordt per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Agendapunt 5 

Jaarverslagen van de penningmeester.  

a) Jaarverslag. Abe vermeldt dat wij € 238, 68 zijn ingeteerd op het vermogen. Voor de 

inrichting van het Raadhuisje is € 1716,65 geïnvesteerd.  

b) De begroting. 2018 is sluitend op € 2500,00 Voor het uitbrengen van de eerste uitgave 

van het Jaarboek is € 1700,00 gereserveerd. 

De kas is gecontroleerd door Ton Peters en Bob Vonhoff. Bob leest de verklaring voor en 

stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over 2017. 

Er ontstaat een discussie over het juiste aantal leden van de vereniging en de daaraan 

gekoppelde ontvangsten. Daarin zal beter en strakker beleid gevoerd moeten worden. 

 

Agendapunt 6 

De kascontrolecommissie voor 2018 wordt benoemd en bestaat uit: 

Bob Vonhoff (voor de tweede keer) en Henk Stapel (voor de eerste keer). 

Ton Peters treedt terug en wordt bedankt door de voorzitter voor zijn medewerking. Hij stelt 

zich opnieuw beschikbaar als reservelid voor 2018. 

 

Agendapunt 7 

Abe IJssels is reglementair aftredend en heeft zich niet meer beschikbaar gesteld voor een 

bestuursfunctie. Ela bedankt hem hartelijk voor de 18 jaar dat hij penningmeester van de 

vereniging is geweest. 
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Pim Weeda heeft zich beschikbaar gesteld om in het bestuur zitting te nemen en heeft zich al 

enkele maanden ingewerkt. Kort voor de vergadering heeft Rien van Regteren zich gemeld bij 

de voorzitter dat hij bereid is het penningmeesterschap van de vereniging over te nemen. 

Beide heren worden hartelijk welkom geheten in het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten. 

Derhalve stelt de voorzitter voor beide heren bij acclamatie te benoemen. De vergadering 

bevestigt dit met applaus. 

 

Agendapunt 8 

Het is uiteindelijk gelukt na 2 jaar weer een redactiecommissie in het leven te roepen. De 

commissie is al enkele keren bijeengekomen en in overleg met het bestuur is besloten geen 

Periodieken meer uit te brengen maar elk jaar een Jaarboek. De planning is dat het eerste 

Jaarboek zo snel als mogelijk is na de zomer van 2018 wordt uitgebracht. 

 

Agendapunt 9 

Overeenkomst met het Regionaal Archief Alkmaar. 

Alle Periodieken van Scoronlo zijn opgenomen in de online tijdschriftenviewer van het 

Regionaal Archief Alkmaar. Daartoe wordt eind mei het contract tussen RAA en Scoronlo 

ondertekend. Alle afleveringen van het tijdschrift t/m december 2015 zijn nu voor iedereen te 

bekijken en te doorzoeken op de website van het Archief, via http://bit.ly/Scoronlo.  

 

Agendapunt 10 

Het Privacybeleid van de vereniging is vastgelegd in een privacyreglement dat door het 

bestuur op 23 mei 2018 is ondertekend. Dit is te vinden op www.scoronlo.nl 

 

Agendapunt 11 

Bij de rondvraag komen de volgende punten aan de orde: 

1) Martien Mol stelt voor dat we op de Groeter braderie en zo mogelijk in Schoorl een 

kraam huren om Periodieken en boeken die we dubbel hebben te verkopen. We 

kunnen dan ook promotie voor de vereniging maken en leden werven. Arian de Rijk 

vindt het belangrijk dat daarvoor een nieuwe folder/brochure wordt gemaakt.  

 

2) Er ontstaat een discussie over de samenwerking met de bibliotheek bij lezingen. Bij 

het bestuur is daarover grote onvrede ontstaan. Het liefst zouden wij de 

samenwerking, zoals deze nu verloopt, beëindigen. De gesprekken met de bibliotheek 

zijn gestart en worden na de vakantie voortgezet. Bij stemming, door hand opsteken 

voor of tegen voortzetting, geeft een meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen 

aan voor voortzetting van de samenwerking te zijn. Het bestuur neemt deze uitslag 

mee in de gesprekken met de bibliotheek, maar zal de voorwaarden die wij aan 

voortzetting stellen duidelijk vasthouden.   

 

3) Ela memoreert de actieve deelname van Scoronlo aan de jaarlijkse Open 

Monumentendagen op 8 en 9 september. De kerken in Schoorl en Groet zijn open 

evenals het Raadhuisje in Groet.  

Jan Kapitein laat een doorlopende beeldpresentatie over het leven van Jan van Scorel 

zien in de kerk van Schoorl. 

 

Agendapunt 12 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid en 

inbreng. Zij kondigt een korte pauze aan en geeft daarna het woord aan Jan Kapitein voor zijn 

presentatie over het leven en werk van Harry Kuiten. 

 

http://www.scoronlo.nl/

