
Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 - NIVON afdeling Gouda 
 
Datum: maandag 24 februari 2020 
Locatie: De Rotonde, Zuidhoef 138 Gouda 
 
Aanwezig bestuur:  
Christa Schep                 Voorzitter 
Miranda Prosperi          Secretaris 
Leni de Jager                  Penningmeester 
Nel van Wijngaarden    Algemeen bestuurslid 
 
Er zijn 21 leden aanwezig 
 
1. Opening  
De ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter Christa Schep. 
Zij deelt mee dat het erg goed gaat met zowel de afdeling als het landelijk Nivon. Daarnaast is er een 
feestje in het verschiet want de afdeling bestaat dit jaar 95 jaar; dit zal 5 juli 2020 gevierd worden. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Afmeldingen ontvangen van: 
Mientje van Rooij, Gert Jan en Janny Jansen, Hans Verbaas, Jos en Jenny van den Bergh. 
Verder zijn er geen vermeldenswaardige ingekomen stukken. 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019 wordt vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris 
Het verslag van de secretaris wordt vastgesteld. 
 
5. Verslag activiteitencommissie 2019 
Er zijn in 2019 16 activiteiten georganiseerd. Ineke Wempe geeft een compliment voor het 
gevarieerde aanbod en de perfecte organisatie van de activiteiten. 
 
6. Financieel verslag 2019 
Leni licht toe dat in het afgelopen jaar 17 euro minder is uitgegeven dan er is binnengekomen. Dat is 
beter dan het verwachte verlies op de begroting. Oorzaak: een aantal activiteiten is door 
omstandigheden geannuleerd. 
 
7. Begroting 2020 
Ter verduidelijking meldt Leni dat er door het Landelijk Bureau € 950,00 is toegekend voor de 
organisatie van de jubileumviering.  
Joke van den Bent informeert naar het effect op de begroting van de extra leden als gevolg van de 
opheffing van de afdeling Woerden. Leni antwoordt dat de leden van Woerden en het gebied ten 
westen van Woerden naar verwachting bij Gouda zullen worden ondergebracht. Dat is nog niet 
geeffectueerd. Dit zal echter een bescheiden positief effect hebben op de afdrachten vanaf 2021.  
 
8. Verslag van de kascontrolecommissie  
Pieter van der Wel deelt mee dat de kascontrolecommissie de stukken goed heeft nagekeken en 
enkele steekproeven heeft gedaan op de bonnetjes. Alles was in orde. De kascontrolecommissie stelt 
dan ook voor om decharge te verlenen aan het bestuur. De aanwezige leden stemmen hiermee in.  
 
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 



Jos van den Bergh (zittend lid) heeft laten weten dat hij beschikbaar blijft voor het tweede jaar 
kascommissie. Frans Wempe is bereid om Jos daarbij in 2021 te assisteren.  
 
10. Huldiging jubilarissen  
Jubilaris Henk Hartveld wordt gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van het Nivon. Hij meldt dat 
hij zich al jaren inzet als huiswacht bij het Koos Vorrinkhuis. 
Gijs en Roos Jansen waren niet aanwezig om hun speldje voor 25 jaar lidmaatschap ter vergadering 
opgespeld te krijgen. Hun speldjes worden per post gestuurd.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
Vanuit de aanwezige leden zijn er geen vragen. 
De penningmeester zet bij dit punt uiteen dat het bestuur dringend uitbreiding behoeft. Er zijn 
vacatures voor de functies penningmeester en secretaris. Daarnaast kan het bestuur hulp gebruiken 
bij onder andere de website en de eindredactie van de digipijp. Ook voor de jubileumviering is extra 
menskracht nodig.  
 
De Algemene ledenvergadering 2020 wordt even na 20.00 uur afgesloten door voorzitter Christa 
Schep. 
 
-*-*-*-* 
 
Na de ALV toonden Ed en Tonny Diersmann een prachtige AV-presentatie van hun reis door Zuid-
Afrika: ‘van Kaap naar Burg’.  
 
 
 


