Verslag van de ledenvergadering van 11 januari 2018
48 personen waren aanwezig en hoorden het jaarverslag
van Jan Gerrit, onze voorzitter.
Hierin noemde hij de activiteiten van het afgelopen jaar
en bedankte hij de leden van de
tentoonstellingscommissie en de ballotagecommissie
Hierna kwam het financieel verslag aan de orde, dat na
beantwoording van enkele vragen om verduidelijking
werd goedgekeurd.
Ook het verslag van de kascommissie, bestaande uit Kees
van Gogh en Peter van Ardenne, werd voorgelezen
waarin zij adviseerden om het bestuur decharge te
verlenen voor het boekjaar 2016 en 2017. Aldus
geschiedde. Kees van Gogh heeft het nu 2 jaar gedaan en
treedt af. Hij wordt opgevolgd door Jannie Vossestein.
Toen was het tijd voor de bestuurverkiezing. Connie van
Zwetselaar kreeg dispensatie voor nog een jaar bestuur
en Andrea Juriaanse werd voor een 2e periode van 4 jaar
herverkozen. Hierna werden door middel van een
schriftelijke stemming Joke van der Molen verkozen tot
voorzitter en Susan van Duijkeren en Claire van Lierop tot
bestuursleden. Susan gaat de secretarisfunctie op zich
nemen.
Jan Gerrit bedankte Connie van Winssen en Nicolette
van Zomeren voor hun werk van de afgelopen jaren en zij
(en hijzelf ook) ontvingen een bon en een mooie bos
bloemen. Ook heette hij de nieuwe bestuursleden van
harte welkom en gaf daarna het stokje over aan Joke.
Joke op haar beurt bedankte Jan Gerrit voor zijn vele
werk en sprak de hoop uit dat het nieuwe bestuur de
verwachtingen waar kan maken.
Tijdens de rondvraag vroeg Cees van Es of er komend
jaar weer een thema is tijdens de kunstroute. Daar moet
het bestuur nog over praten.
Corry Key vroeg of ze, omdat ze het archief gaat
bijhouden van BeeKk, de posters van de
tentoonstellingen kan krijgen. Bob zegde dit toe en Joke
heeft nog wat knipsels van afgelopen jaar voor haar
liggen.
Joke sloot de vergadering en nodigde iedereen uit voor
het diner.

De gaande en komende voorzitter.

