
 
 
  afdeling gouda 
 
Algemene Ledenvergadering NIVON afdeling Gouda 
 
Datum: donderdag 28 februari 2019 
Locatie: De Rotonde, Zuidhoef 138 2804 TE Gouda 
Aanvang: 19:30 uur  
Aanwezig Bestuur: Voorzitter:                               Christa Schep 
                                   Secretaris:                               Miranda Prosperi 
                                   Penningmeester:                   Leni de Jager 
                                   Algemeen Bestuurslid:         Nel van Wijngaarden 
Voorts aanwezig: 9 leden 
 
 
1. Opening 
De Algemene Ledenvergadering wordt geopend om 19.35 uur door de voorzitter Christa Schep 
 
2.        Mededelingen en ingekomen stukken  
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 1 maart 2018 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering  2018 wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 
Er staat een fout in het jaartal bij het ledenaantal; dit wordt veranderd 
Het is fijn dat het leden toeneemt. Er zijn meer gezinnen lid geworden. Zij zijn vooral lid  
geworden voor de Nivonhuizen. 
Het verslag van de secretaris wordt na wijziging van het jaartal vastgesteld. 
 
5. Verslag activiteitencommissie 2018 
Er zijn leuke en afwisselende activiteiten; er is ieder keer wat nieuws  Met dank aan de  
activiteitencommissie wordt dit verslag vastgesteld.  
 
6. Financieel verslag 2018 
Het verschil van de begroting over 2018 is groot. Er was €2900 aan uitgaven begroot en er is €2000 
gerealiseerd. 
Dit komt mede doordat er relatief weinig mensen met het weekend zijn mee geweest en doordat het 
jeu de boules is afgelast wegens te weinig aanmeldingen. Uiteindelijk is hierdoor het resultaat 
positiever geworden. Dit jaar was er ook meer afdracht dan het voorgaande jaar.  
We hebben twee leningen uitstaan aan het Nivon. 
Het financiële verslag wordt vastgelegd. 
 
7. Begroting 2019 
Het blijft lastig om een begroting te maken omdat je niet weet wat de opkomst zal zijn. Hiervoor  
wordt een aanname gedaan op grond van verwachtingen. Voor dit jaar is inmiddels bekend dat er 
grote opkomst voor het Nivonweekend is.  



Met dank aan de penningmeester wordt ook dit verslag vastgelegd. 
 
8. Verslag van de kascontrolecommissie  
Pieter van der Wel en Inez van der Berkt zaten dit jaar in de kascommissie. Ze hebben alles  
gecontroleerd en hebben steekproeven gedaan met bonnetjes en het alles klopte. 
De voorzitter bedankt de kascommissie en er wordt decharge verleend aan het bestuur. 
 
10. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

Aftredend: Inez van der Berkt overgenomen door Jos van der Bergh 
 Zittend lid: Pieter van der Wel  en blijft nog een jaar 
 
11. Huldiging jubilarissen  
Er zijn twee jubilarissen van beiden 50 jaar. Dit zijn Gerrit Fikkert en Ingrid Janse. Zij zijn vanavond 
niet aanwezig; er is een kaart met speldjes naar hen toegestuurd. 
 
12. Rondvraag en sluiting 
Leni de Jager vraagt of er nog suggesties zijn voor activiteiten: Jenny geeft aan dat de proeftuin in  
Boskoop erg leuk is. Verder zijn er geen vragen en opmerkingen 
  
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering af om 19.55 uur. 
 
 
 
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering werd er een diapresentatie vertoond door onze leden 
Jos en Jenny over Wales en het Offa’s Dyke Path. 


