
  
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 6 april 2022 
 
Aanwezig: Ab Verkaik, Lex Poslavsky, Wim Kester, Ria de Graaf, Chris Bongaerts, Joop 
Zalm, G.H. Rietveld, Herma Koopman, Petra Dekker, Denis van Wijk en Annemiek Luxen. 
 
 
1. Opening: 
   
Lex Poslavsky (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen (10 leden) van 
harte welkom. 
 
 
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen: 
  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Er zijn 9 afmeldingen: Ruud Jaspar, Arjaan Gelderman, mw. A. Daniëls, mw. Van Putten, 
Jacques van Nielen, Jos van der Valk, Martien Sleutjes, Janny en Simon van der Kooij en 
Wim Scheuer. 
 
 
3. Notulen Jaarvergadering 24 april 2019: 
 
Het verslag van de Jaarvergadering in 2019 wordt pagina voor pagina doorgenomen en 
goedgekeurd. 
  
 
4. Jaarverslagen van de voorzitter: 
  
Aan de hand van een PowerPoint presentatie doet de voorzitter verslag over de afgelopen jaren 
waarin helaas geen ledenvergaderingen konden plaatsvinden.  
Wel zijn er veel activiteiten georganiseerd en het bestuur heeft het aantal leden op peil  proberen te 
houden. 
De website is vernieuwd en Prinsenhof is geabonneerd op het Algemeen Dagblad en op Ziggo. 
Het Magic Carpet wordt nu elke maandag gebruikt om de bewoners filmvoorstellingen aan te 
bieden. Het Fietslabyrint in de fysioruimte was de laatste aanschaf. 
 
 
5. Jaarrekeningen van de Penningmeester: 
 
De heer Kester geeft een toelichting op de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021. 
In 2019 ontving de vereniging aanzienlijk minder aan donaties dan in de andere jaren, vooral 
doordat minder leden doneerden: slechts 109.  
Gemiddeld doneerden zij € 17,50, geheel in lijn met het gemiddelde in de andere jaren. 
In 2020 is de opbrengst uit donaties op niveau gekomen, dank zij meer systematisch werven. 
Na de maand maart konden i.v.m. corona de geplande optredens niet meer plaatsvinden. In de 
zomer kon wel een drietal goed bezochte optredens plaatsvinden in de tuin. 
Ook in 2021 waren er nauwelijks muziekoptredens, alleen in het najaar.  
Gemiddeld doneerden de leden dat jaar € 18,35 per donateur. 
In totaal zijn deze jaren ca. 80 leden uit de ledenlijst verwijderd, nadat ze 3 voorgaande jaren 
achtereen niet hadden gedoneerd, terwijl ze wel als lid stonden ingeschreven. 
 



 
 
 
6. Verslag van de Kascontrolecommissie: 
 
Mw. A. de Pater en Mw. A. Daniels, leden van de kascontrolecommissie en vandaag helaas 
verhinderd, hebben de vergadering een ondertekende verklaring gezonden dat zij op 8 maart 2022 
de jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021 hebben gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
 
7. Vaststellen jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021: 
 
De vergadering stelt de jaarrekeningen vervolgens vast en verleent de penningmeester decharge 
voor die rekeningen. 
 
 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: 
  
Mw. A. de Pater en dhr. A. Poslavsky zijn bereid het volgend jaar in de commissie zitting te nemen. 
Ze worden door de vergadering benoemd. 
 
 
9. Rooster van aftreden: 
  
De voorzitter Lex Poslavsky, de1ste secretaris mw. H. Koopman en de 2de secretaris dhr. R. Jaspar 
zijn volgens het rooster aftredend. Zij stellen zich echter niet herbenoembaar. 
De overige bestuursleden: Wim Kester, penningmeester, Denis van Wijk en Chris Bongaerts 
blijven beschikbaar. 
Het bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden ter benoeming voor: dhr. Ab Verkaik als voorzitter 
en Mw. Arjaan Gelderman als secretaris. De vergadering stemt hier unaniem mee in. 
I.v.m. deze benoemingen moet het Rooster van aftreden worden aangepast. Het bestuur zal 
daarom de volgende Algemene Ledenvergadering een vernieuwd rooster voorleggen. 
 
Namens allen dankt Chris Bongaerts de aftredende bestuursleden voor hun inzet voor de 
vereniging vanaf de herstart in mei 2017. Ze brachten allen een rijke ervaring en betrokkenheid in 
door hun eerdere werk in de Riethoek in verschillende functies. 
Alle drie ontvangen als dank en aandenken een beeldje. 
Ook Petra Dekker dankt de aftredende bestuursleden, niet alleen als directeur, maar ook 
persoonlijk, want als zorgmanager heeft zij sinds 2003 nauw met hen mogen samenwerken, in het 
bijzonder met Herma en Lex. Zij ontvangen een “traditioneel” cadeau met inscriptie: “Inzet met hart 
en ziel geeft voldoening”.  
Lex dankt vervolgens iedereen voor het vertrouwen. De aftredende bestuurders hebben het altijd 
ook met veel plezier gedaan. 
 
 
10. Benoeming nieuwe bestuursleden: 
 
Dit werd onder punt 9. Behandeld. Zie hierboven. 
 
 
11. Begroting 2022: 
 
Na een korte toelichting van de penningmeester: “deze begroting biedt vooral ruimte voor nieuw 
beleid, nu Prinsenhof na twee lastige jaren aan een nieuwe fase is begonnen.” stemt de 
vergadering met het voorstel in. 
 
 



12. Presentatie wensen/plannen voor 2022: 
 
Er zijn op dit ogenblik voor de zomer twee muzikale optredens gepland. 
Daarnaast is een beeldscherm aangeschaft dat intensief wordt gebruikt. 
Er liggen wensen voor de aanschaf van een aquarium en voor meer draaiorgelmuziek. 
En er staan 2 acties nog op het programma: meer sponsorinkomsten én meer donateurs werven. 
 
 
13. Rondvraag: 
 
Een van de aanwezigen dankt Lex Poslavsky voor zijn inzet voor de vereniging.  
 
 
14. Sluiting: 
 
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdragen. 
De geschenken zullen door Chris Bongaerts bij Ruud worden bezorgd. 
 
 
 
30 juni 2022 
  
 

 
 
 
 


