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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van KNVWS Gooi en Vechtstreek 
d.d. 6 april 2017 
 
Locatie:  Natuurmonumenten ’s-Graveland 
Datum: 6 april 2017 
Aanvang: 21:40 uur (na afloop van de lezing) 
 
Aanwezig: Lynn van Rooijen-McCullough (voorzitter) 
(Bestuur) Guido Vervelde (penningmeester) 

Tjasse Woltjer (secretaris) 
  Johan van Schaaik (bestuurslid) 
  Bastiaan Bitter (bestuurslid) 
 
1. Opening: 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Lynn van Rooijen-McCullough. 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2016: 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 december 2016 wordt unaniem 
en ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 
 

3. Financiële zaken:  

De penningmeester licht de financiële staat van de vereniging aan de hand van slides toe. 
Het ledental van de vereniging is gegroeid naar 177. 
De voorzitter licht het verslag van het bestuur toe. 

Er wordt gevraagd wat er gebeurt als het resultaat niet toereikend is voor de investeringen. Er 
wordt verzekerd dat bij nieuwe investeringen er rekening wordt gehouden met nog-af-te-
schrijven bedragen. De penningmeester legt uit dat voorgesteld wordt dat €1000,00 uit het 
resultaat van 2016 naar de algemene reserve gaat en de rest wordt gereserveerd voor de 
sterrenwacht. 
    
Er wordt ook gevraagd hoe het met de brandverzekering zit. Het pand is van 
Natuurmonumenten, hetgeen betekent dat zij de (brand)verzekeringskosten daarvan voor 
hun rekening nemen. De penningmeester stelt de leden gerust door te melden dat alle  
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apparatuur verzekerd is. De inventaris zal regelmatig worden geteld en de waarde getoetst 
aan de verzekering.     

Na voorlezing van een verklaring van de kascommissie, bestaande uit de heren E.W. Roselaar 
en H.D. ter Haar, worden de penningmeester en het gehele bestuur door de vergadering 
gedechargeerd.  
 
4. Benoeming nieuwe kascommissie: 
De nieuwe kascommissie wordt benoemd.  
De nieuwe leden zijn: 
- Huib ter Haar 
- Peter de Groot 
- Jan Vissers (reserve) 
 

5. Aftreden en benoemen van bestuursleden: 
Lynn van Rooijen-McCullough wordt unaniem voor 4 jaar herbenoemd als voorzitter. 

Wim de Boer stelt zich niet herkiesbaar i.v.m. zijn leeftijd en gezondheid. 

Erwin Holema heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat-bestuurslid. Hij stelt zichzelf voor 
aan de vergadering en wordt unaniem benoemd tot bestuurslid. 
 
De voorzitter licht toe dat gezien de omvang van het werk er wordt overwogen om nog een 
bestuurslid toe te voegen. Zij vraagt de vergadering of er nog andere leden zijn die 
belangstelling hiervoor zouden hebben. Men kan dit aan het bestuur kenbaar maken. 
 

Rondvraag: 
Er zijn geen vragen. 
 

Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 
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