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Een terugblik
Onze eerste ledenavond op maandagavond 14 januari 2019 had een
andere invulling dan gepland. Robert Blanc had zich onverwachts
afgemeld i.v.m. een operatie. Gelukkig was Carina Fransen, vrijwilliger bij
het Schaatsmuseum, bereid om alles te komen vertellen over schaatsen.
En wat deed ze dat leuk! Alles kwam voorbij: van de eerste
schaatspogingen op dierlijke botten tot aan een professionele
voorbereiding voor het schaatsen op de Weissensee en natuurlijk het schaatsen naar Gouda en
Vlaardingen. Aan de reacties te merken werden er volop herinneringen opgehaald!
Wilt u het Schaatsmuseum eens bezoeken? U kunt alle informatie vinden op:
https://www.westlands-schaatsmuseum.nl
Ledenavond maandag 18 februari 2019
Op maandag 18 februari is het weer tijd voor de Jaarvergadering.
Deze avond zal ons gewaardeerd bestuurslid Marga de Bruijn officieel aftreden en niet herkiesbaar
zijn. Voorstel tot toetreding in het bestuur: Marga Arkesteijn.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 8 februari a.s. schriftelijk aanmelden bij het
secretariaat: Kon. Julianaweg 94, 3155 XH Maasland.
Agenda
1. Welkom en mededelingen van de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering (zie achterzijde)
3. Jaarverslag 2018
4. Financieel verslag KVG en verslag van onze uitgaven en inkomsten alsmede donaties aan
projecten.
5. Controle kasboeken en verkiezing Kascommissie
6. Bestuursverkiezing/Wisseling van Bestuur
7. Rondvraag
8. Sluiting
Koffiedames deze avond zijn Ina Ammerlaan en Joke v.d. Meijs. Wij zien hen graag om 19.15 uur om
één en ander klaar te zetten.
Jubila.
Op 24 februari wordt Annie v.d. Bergh 80 jaar. Op 20 februari zijn Henk en Kitty v.d.
Drift 45 jaar getrouwd.
Dames alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Verslag jaarvergadering 19 februari 2018
Aanwezig: 58 leden inclusief het voltallig bestuur.

1. Opening en mededelingen
Christine opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciale avond die na
de pauze in het teken zal staan van het afscheid van ons bestuurslid Ellen van Adrichem. Marga
leest het prachtige gedicht voor “Tijd om, tijd voor”.
2. Notulen jaarvergadering 13 februari 2017
Het verslag van de jaarvergadering was met de nieuwsbrief aan iedereen toegestuurd.
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd, onder
dankzegging aan de notulist Ingrid.
3. Jaarverslag 2017
Els Boon maakt van elke ledenavond of activiteit van het KVG een verslag in het logboek. Dit is
een handgeschreven verslag met leuke plaatjes etc. Els heeft hier inmiddels een heel mooi
boekje van gemaakt. De moeite waard om eens in te kijken. Daaruit wordt aan het einde van
een Gildejaar een jaarverslag gemaakt, dat zij nu in de vergadering voorleest. Dan herinneren
we ons weer de leuke avonden. Ook vraagt ze nog even aandacht voor de Website van ons
KVG, zeker een bezoekje waard, er staan altijd veel recente foto’s op. Er is heel veel werk verzet
binnen het bestuur. Nieuwe leden in het jaar 2017 worden genoemd: Mattie Wildeboer,
Jolanda de Jongh, Coby de Kok en Jannie Passchier. Vier dames hebben in 2017 opgezegd. De
extra activiteiten worden ook nog even vermeld: 30 mei was de fietstocht, dit jaar verzorgd
door KVG Naaldwijk. In april is er een mooi paasstuk gemaakt in het Lentiz College te Maasland.
In september was er een interessante rondleiding bij Aquafleur. In december hebben we met
een aantal leden een uitstapje gemaakt naar de Kerstshow in het tuincentrum De Carlton in
Naaldwijk met na afloop koffie/thee en wat lekkers. Ook onze goede doelen: Melania, Stichting
Onderdak en de voedselbank Maassluis/Maasland worden gemeld. Tevens was er aandacht
voor “Lief en Leed” binnen de eigen vereniging. Met een extra bedankje voor de koffiedames
besluit Els het jaarverslag. Christine merkt op dat het een heel leuk en druk jaar is geweest,
waarin veel bijzondere avonden zijn georganiseerd. Wanneer er leden zijn met een tip voor een
leuke avond of extra activiteit, kan dat worden gemeld bij de dames van het bestuur, die daar
heel blij mee zijn.
4. Financiële verslagen van het KVG
Verslagen worden doorgenomen en toegelicht door penningmeester Jacqueline, met behulp
van de beamer en laptop. Het is een helder verslag en er zijn geen vragen of opmerkingen.
Jacqueline wordt hartelijk bedankt voor het vele werk en de duidelijke overzichten. Dit was
voor haar de eerste keer en ze heeft het voortreffelijk gedaan.

5. Kascontrole
Ina Ammerlaan en Liduine van der Hoeven hebben samen de kas en de bankstukken
gecontroleerd. Liduine doet hiervan verslag. Het was allemaal prima in orde en zag er keurig uit
in duidelijke overzichten. Er waren geen vragen of onduidelijkheden.
Complimenten worden overgebracht aan de penningmeester Jacqueline. Beide dames van de
kascontrole ontvangen een boeket bloemen van Els namens ons bestuur voor hun bijdrage.
6. Verkiezing Kascommissie.
Over het jaar 2018 zal de kascontrole worden uitgevoerd door Liduine van der Hoeven en Elly
van Leeuwen. Zij ontvangen te zijner tijd bericht.
7. Wisseling bestuur.
Ellen gaat ons bestuur verlaten. Zij is 10 jaar bestuurslid geweest en heeft erg veel voor ons
bestuur betekend, waarvoor onze grote dank. Bij het secretariaat hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Wij zijn heel blij dat Irma Speksnijder ons bestuur komt versterken. Zij
stelt zich voor aan de aanwezigen en ontvangt een bos bloemen als welkom.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt nu als volgt: Christine blijft onze voorzitter, Brigitte
gaat het secretariaat verzorgen: het maken en verzenden van de nieuwsbrieven aan de leden
en het maken van de agenda voor de bestuursvergaderingen.
Ingrid verzorgt de ledenadministratie, maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en blijft
2e secretaris; Marga: doet o.a. boodschappen, verzorgt “lief en leed”, is contactpersoon voor
Melania (samen met Ina Ammerlaan); Els: verzorgt o.a. extra activiteiten, bijhouden van het
logboek en Irma wordt algemeen bestuurslid en gaat zich de komende tijd verder inwerken.
8. Mededelingen en Rondvraag
Christine vraagt aan de leden of zij ook willen nadenken of zij een Goed Doel weten m.b.t. de
opbrengst van de collectes. Ook tips en suggesties voor ledenavonden zijn altijd welkom. Er
volgt dit jaar geen contributieverhoging, maar i.v.m. het stijgen van de kosten zou er in de
toekomst misschien wel een kleine bijdrage gevraagd kunnen worden van de leden voor
koffie/thee op de ledenavonden.
Toos Groenewegen doet, namens het bestuur van Kring Westland, een kort woordje om Ellen
te bedanken voor haar bestuurswerk en grote inzet van de afgelopen jaren. Ook vertelt Toos
over de fietstocht van dit jaar t.b.v. Melania, die op dinsdag 29 mei of vrijdag 1 juni 2018 zal
gaan plaatsvinden.
Sluiting van de vergadering met een slag van de hamer door Christine
Na de pauze, met heerlijke zelfgebakken koek door Ellen, volgt haar afscheid in de vorm van
een tweetal vrolijke liedjes en een leuke Powerpointpresentatie verzorgt door Christine. Hierop
staan allerlei foto’s (met in de hoofdrol Ellen) van activiteiten van het KVG van de afgelopen
jaren. Ellen genoot hier samen met haar man zichtbaar van en bedankte ons hartelijk op haar
eigen, spontane manier.
Het was een fijn en gezellig afscheid.

