Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 3 October Vereeniging Leiden
d.d. 15 december 2020.
On line (Teams)
Aanwezig: mevrouw B. Van Klaveren, mevrouw A. Los, mevrouw M. Klapwijk, mevrouw
C. Colenbrander en de heren G. Marchena, R. Kamps (voorzitter), B. van der Poel
(penningmeester), M. du Prie, C. Schulpen, J. van der Velden (secretaris), P. de Witt Wijnen,
L. Wisse, D. van der Zon.
Notulist: M. van den Berg.
Aanwezig: leden vooraf aangemeld. De namen van de deelnemers aan de Algemene
Ledenvergadering zijn vastgelegd.
Afwezig: bericht van verhindering ontvangen van: Jilleba, Cui-Chen-van der Reijden
(echtgenoot F. van der Reijden gemachtigd te stemmen); Veefkind, Maillé, Simons en
Meijdam.
1. Opening:
20.00 uur: de voorzitter de heer Kamps heet de deelnemers aan de vergadering welkom.
Onder normale omstandigheden wordt het 1e en 4e couplet van het Leids Volkslied
gezongen.
Deze traditie willen we vasthouden en allen wordt verzocht op te staan en mee te zingen met
het 1e couplet van het Leids Volkslied.
Echter de techniek laat ons in de steek. Geen geluid. Gelukkig is het snel opgelost.
De bedoeling was dat de Algemene Ledenvergadering plaats zou vinden op 15 mei jl. Deze
moest worden uitgesteld vanwege corona. Op 1 oktober zou een nieuwe poging worden
gewaagd. Helaas moest ook die vergadering op het laatste nippertje worden afgezegd.
De voorzitter licht toe hoe de vergadering zal verlopen m.b.t. tot vragen (chat) en stemming.
Er zijn geen opmerkingen ontvangen met betrekking tot de agenda, hiermee is bij acclamatie
de agenda vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
De namen van leden die niet aanwezig zijn met berichtgeving worden voorgelezen door de
secretaris de heer Van der Velden.
De ingekomen stukken: 1. Mevrouw Soels wil graag dat de mogelijkheden voor een
vegetarische / veganistische hutspot worden onderzocht. Het bestuur zal kijken in hoeverre
aan deze wens tegemoet kan worden gekomen voor grotere aantallen.
2. De heer Jilleba heeft gevraagd waarom er niet meer geld aan de optocht besteed kan
worden? De secretaris reageert: ‘De optocht is één van de duurste onderdelen van de
viering. Wij proberen de beste kwaliteit te leveren binnen het budget.
3. De heer Griffioen, zeer gewaardeerd lid van de vereniging, heeft de vereniging een
pedelstaf geschonken.
Deze was vorig jaar om onverklaarbare reden al zoek. Wij vermoeden dat deze is
meegenomen door iemand uit ‘eigen kring’. Daarom hebben wij Hofman bedrijfsrecherche
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2. Ingekomen stukken en mededelingen – vervolg
ingeschakeld. Het beste bedrijf voor dit soort zaken. Helaas zijn zij er niet in geslaagd de
pedelstaf op ter sporen. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een pedelstaf .We hebben
‘de heer Griffioengevraagd ons hierbij te helpen.
4. De heer Van de Geijn heeft ons gevraagd of wij Schans Lammen op zouden kunnen
nemen in de festiviteiten. Het bestuur is op de hoogte van Schans Lammen en we nemen dit
mee in de plannen voor het komend lustrum. Het heeft dus onze aandacht.
Zoals de voorzitter al eerder heeft genoemd was dit de hoofdmoot van de communicatie met
onze leden vanavond. Eventueel kunt u door te chatten nog opmerkingen maken.
Ook wat te doen bij het stemmen is al uitgelegd.
3. Notulen van de vergadering d.d. 10 mei 2019
Geen opmerkingen ontvangen over de notulen. ‘Bent u het ermee eens dat wij de notulen
vaststellen?’ Geen bezwaren. Hiermee zijn de notulen vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris
Alvorens het woord aan de secretaris te geven, neemt de voorzitter kort het woord:
‘Wij hebben veel werk verricht en veel gevraagd van onze vrijwilligers. Bewonderenswaardig
was de inzet en flexibiliteit. Veel dank, fantastisch gedaan’.
De secretaris neemt het woord: ‘De woorden van de voorzitter betreffen het jaar 2020, maar
het jaarverslag betreft 2019. U heeft het allen kunnen lezen op de site. We hadden in 2019
nog een normale viering. Ik wil er even kort doorheen lopen. Terug van weggeweest: het
thema van de viering werd onthuld tijdens de ALV in 2019 : Jong Geleerd!
Vanaf de viering 2019 mochten introducés niet langer deelnemen aan de hutspotmaaltijd en
werd het duo-lidmaatschap ingevoerd. Dit bleek een groot succes. Ruim 1000 duolidmaatschappen werden afgesloten. Ongeveer 6000 hutspotmaaltijden werden uitgedeeld.
Voor het eerst werd gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar bestek en van eco-glazen.
De Joppensz prijs na de Taptoe werd uitgereikt aan Ren- en Toervereniging Swift (1e Prijs),
Gymsport |Leiden (2e prijs) en Jeugdcircus Miloco (3e prijs).
De erepenning van de gemeente Leiden ging naar Emile van Aelst.
Op 3 oktober zijn ca. 30.000 haringen 7500 Geusjes uitgedeeld.
Tijdens deze viering hebben we met één traditie gebroken. Tienduizend kilo afval is er op
straat minder achtergebleven! Een verbetering voor de stad.
Onze bijzonder dank gaat uit naar commissarissen, vrijwilligers, Geuzen van Boisot en het
3 October Gilde, alsmede naar de medewerkers van de gemeente Leiden, brandweer en
politie.
Dames, heren, de viering van 2020 in aangepaste vorm, daarop zullen wij tijdens de
volgende ALV uitgebreid op terug komen.
Ik wil graag de hoop uitspreken dat we in 2021 weer een traditionele viering mogen beleven
in goede gezondheid.’
Zie voor de volledige tekst de website.
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5. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester over de financiële gang van
zaken binnen de Vereeniging en het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar.
Het woord is aan de penningmeester de heer Van der Poel. Aan de hand van zijn
presentatie licht de penningmeester de cijfers toe op zijn inmiddels bekende geheel eigen
wijze:
‘Waarde leden,
Het is mij een groot genoegen u ook dit jaar weer te woord te mogen staan, hoe het de
financiën van de Vereeniging is vergaan. Weliswaar in een andere setting en wat later dan
de afgelopen 100 jaar, maar dat is gezien de omstandigheden niet zo raar. U hebt op de
website al kennis kunnen nemen van de cijfers van zowel de Stichting als de Vereeniging.
Gelukkig kan ik u melden dat zowel de Stichting als de Vereeniging het boekjaar 2019
positief hebben afgesloten, waarbij bescheiden resultaten zijn genoten. De gerealiseerde
cijfers waren grosso modo ook in overeenstemming met de vooraf opgestelde begrotingen.
De balansen van de Stichting en de Vereeniging hebben gezien het beperkte kader waarin
wij vandaag opereren geen posten die een nadere toelichting behoeven. Uiteraard wilt u in
een jaar als dit ook geïnformeerd worden over de exploitatie van het lopende jaar. Covid treft
ons allen. Dit jaar geen kermis en dus behoudens contributies geen baten, wat financieel
betekent dat de Vereeniging een forse veer zal gaan laten. Binnen de geldende kaders heeft
de Vereeniging zich sterk gemaakt voor haar kernevenementen zoals de taptoe, minikoraal
en de herdenkingsdienst in de Pieterskerk. Natuurlijk hebben we kosten kunnen besparen
omdat het merendeel van de activiteiten geen doorgang vond, maar het inlopen van het
verwachte tekort zal een kwestie zijn van vele jaren. Ik kan u gelukkig wel verzekeren dat de
Vereeniging en Stichting over voldoende buffers beschikken om het verwachte verlies af te
tikken. Tot slot deel ik u mee dat de jaarrekening inclusief financiële administratie van zowel
de Vereeniging als de Stichting zijn onderzocht door een accountant. De heer Leijssenaar’.
De penningmeester leest de accountantsverklaring voor. ‘De heer Leijssenaar is van oordeel
dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de 3 October Vereeniging respectievelijk de Stichting 3 Oktoberviering per 31
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de gehanteerde
grondslagen. ‘Tot slot heeft de kascommissie de boeken voor u onderzocht. De verklaring
van de kascommissie hierna in beeld aan u worden overlegd.’
‘Naar wij begrepen hebben, zijn er geen vragen binnengekomen met betrekking tot de
jaarrekeningen 2019.’
De penningmeester dankt de aanwezigen voor de digitale aandacht.
6. Het voorstel tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting en daarbij de verklaring en het verslag van de accountant en de
kascommissie.
De verklaring van de kascommissie wordt getoond, Het voorstel van goedkeuring wordt per
acclamatie goed gekeurd.
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7. Het verlenen van décharge aan het bestuur voor het door het bestuur in het laatste
boekjaar van de Vereeniging gevoerde beleid.
De vergadering verleent per acclamatie décharge aan de penningmeester en het bestuur.
8. Het voorstel tot verlenen van décharge aan de kascommissie en de benoeming van
de kascommissie voor het komende verenigingsjaar.
Mevrouw De Vette verlaat de kascommissie. De penningmeester bedankt haar voor de vele
werkzaamheden die zij heeft verricht. Het komend jaar bestaat de kascommissie uit de
heren Aleman en Beerlage. Per acclamatie déçharge en benoeming akkoord.
9. Het voorstel tot verlenging met 1 jaar van de licentie aan Stichting 3 Oktoberviering.
Het betreft feitelijk nog maar een half jaar. De vergadering verleent per acclamatie
toestemming voor het geven van licentie aan de Stichting 3 Oktoberviering.
10. (Her) benoeming bestuursleden:
‘Er is deze keer geen sprake van een commissie in- en uitgeleide. Binnen de vergadering
kan er normaal gesproken over de benoemingen/herbenoemingen worden gesproken. Dat
gaat deze keer niet. Belangrijkste is de benoeming van Maartje Klapwijk als bestuurslid. Wij
zijn ongelofelijk blij met Maartje.
Voor wat betreft de herbenoemingen van de bestuursleden is de procedure danig
aangescherpt. Er wordt bij overige bestuursleden en ook bij commissarissen input gevraagd.
Over al de te herbenoemen bestuursleden is gezegd dat wij er blij mee zijn.’
De secretaris geeft aan dat voor wat betreft de voorzitter Martijn du Prie uitgebreid bij de
overige bestuursleden heeft geïnformeerd. Men was zeer positief over het functioneren van
de heer Kamps en daarom stelt het bestuur voor de heer Kamps te herbenoemen.
Eveneens voorgedragen voor herbenoeming zijn mevrouw Los en de heren Marchena en Du
Prie. Vooraf hebben wij geen vragen en/of opmerkingen over deze personen ontvangen. Er
wordt niet om een hoofdelijke stemming gevraagd. De benoeming en herbenoemingen zijn
per acclamatie akkoord.
Maartje Klapwijk wordt door velen van de aanwezigen in de chat gefeliciteerd.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
11. Benoeming, herbenoeming en afscheid commissarissen.
Benoemd worden: de heren De Jong, Koops, Wesselman en Zijlstra.
Herbenoemd worden: de dames Eisma, Filemon, Hettinga en de heren Van Arkel, Bunnig,
Bijlsma, Elderhorst (al 30 jaar commissaris), Hoogwout, Klap, Klein, Ladan, Langezaal,
Lugtenburg, Meester, Niggebrugge, Van Nimwegen, Van der Pluijm (ook 30 jaar
commissaris), Schenk, De Vries en Van Woerden.
Afscheid nemen wij van: de dames Simons, Spijkerman en Verschoor en van de heren
Hoekstra, Schreuder en Van den Nieuwendijk.
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12. Sluiting.
De voorzitter geeft aan dat er nu normaal gesproken een rondvraag en wat verder ter tafel
komt op de agenda staat, maar ook dat lukt deze keer niet. Dat is een gemis. Het bestuur
vindt de betrokkenheid van de leden heel belangrijk. De voorzitter geeft aan niet te aarzelen
contact met het bestuur op te nemen bij vragen en/of tips. Laat het weten!
Om 20.45 uur wordt deze historische ledenvergadering afgesloten. Met dank aan de
aanwezigen en aan Judith.
Hopelijk tot ziens volgend jaar ‘in levenden lijve’.
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