CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zaterdag 17 januari 2009 in Hotel-Restaurant “De Beer” te Rozenburg.
De vergadering wordt bijgewoond door 8 bestuursleden.
Totaal aanwezig 24 leden.

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en hun dames van harte welkom.
Tevens heet hij de twee nieuwe leden welkom,te weten: de heren v.d. Sleen en v.d.
Berg.
Hij is blij dat er weer een aantal leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor
deze vergadering.
De voorzitter memoreert aan de vele afzeggingen als gevolg van griep.

1a.

Helaas zijn het afgelopen jaar weer 4 leden ons ontvallen, te weten:
- de heer A. v.d. Sluijs uit Spijkenisse, overleden 19-04-08. School 1952-55;
- de heer A. M. Roskam uit Oostvoorne, overleden 16-05-08. School 1945-47;
- de heer. D. J. M. Groeneveld uit Oud-Beijerland, overleden 10-06-08. School
1931-33;
- de heer H. E. Huyzen uit Hoogezand, overleden 10-06-08. School 1957-59.
- Ook is Lisette, onze steun en toeverlaat van “De Beer” helaas overleden.
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de overledenen te gedenken.

2.

Mededelingen:
De voorzitter verwijst naar zijn jaaroverzicht voor wat betreft de mededelingen.
Ingekomen stukken:
De voorzitter vraagt of er nog ingekomen stukken zijn. De secretaris leest de door hem
opgestelde lijst van ingekomen post in het jaar 2008 voor.
• 6x het Shell-blad VENSTER;
• 4x het blad “Stand by” van “Ver.van Oud-Studenten TMO Amsterdam”;
• memo’s van andere bestuursleden als interne post;
• rouwbrieven en dankbetuigingen van de families der overledenen;
• diverse brieven van leden aangaande mutaties;
• nieuwsbrieven van “Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945;
• brochures van Hotel-Restaurant “De Beer”;
• kerstkaarten van “Ver. Van Oud-Studenten TMO Amsterdam”, fam. Groeneveld
en fam. Andries, Stichting “Help de Hudson”.
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Uitgaande post:
Deelnemingskaarten en -brieven naar de families van de overledenen.
3.

Goedkeuring notulen 2008.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2008 worden
ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering.

4.

Jaarverslag voorzitter over 2008.
In het jaarverslag van de voorzitter wordt gememoreerd aan verschillende feiten,
waarvan er diversen beschouwd kunnen worden als mededelingen.
Met onze Nieuwjaarsreceptie, deze jaarvergadering en straks ons traditionele diner
hebben we ons verenigingsjaar 2008 afgesloten en weer een begin gemaakt met ons
nieuwe verenigingsjaar 2009. Eind januari bestaat de vereniging al weer 28 jaar.
De mooie PowerPoint presentatie op het scherm achter ons kan helaas niet door gaan,
daar onze specialist op digitaal gebied Cor van der Schoor door griep geveld is.
Cor is ook de maker en beheerder van onze Maarten Tromp website en ik heb gezien
dat de website, sinds het bestaan tot nu toe 8633 keer werd bezocht. We bedanken Cor
voor het werk wat hij hier het afgelopen jaar aan heeft gehad.
Naast onze website blijft natuurlijk de Trompetter het bindmiddel binnen onze
vereniging. Ik kom daar later nog even op terug.
Ook in het afgelopen verenigingsjaar ontvielen ons helaas weer vier leden.
Binnen het bestuur vonden er in 2008 geen wijzigingen plaats.
Gedurende verenigingsjaar 2008 is het bestuur 4x in vergadering bijeen geweest. Net
als in de voorgaande jaren vonden die vergaderingen thuis plaats bij Piet en Riet
Degeling. Als bestuur zijn we hen dankbaar voor de genoten gastvrijheid met daarbij
de koffie met koek en daarna de drankjes en de hapjes. We danken vooral Riet voor de
bediening en het traditionele bloemetje, wat als dank hierbij hoort, zullen we op de
eerst volgende vergadering meebrengen.
De belangrijkste zaken die op de bestuursvergaderingen werden behandeld, waren o.a.:
- de organisatie van de excursies of ledenbijeenkomsten, welke plaats vonden op 23
april naar Heenvliet en op 15 oktober naar Maassluis.
- Voorts spraken we over VOMO aangelegenheden zoals de financiële positie
binnen de VOMO en de advertentiewerving. De kosten voor ons mooie blad
kunnen nog steeds beperkt blijven tot € 1,10 per stuk, maar we moeten er toch
rekening mee houden dat een verhoging van die prijs niet moet worden uitgesloten.
Het aanbod van advertenties is nog steeds voldoende om de kosten van het blad te
dekken, maar we kijken een beetje zorgelijk naar de ontwikkelingen i.v.m. de
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financiële crisis en de gevolgen daarvan op de advertentiebereidheid van
adverteerders.
-

De financiën van de vereniging Maarten Tromp.
Ondanks het financiële beleid van onze penningmeester en het kostenbesef van
onze activiteitencommissie kalft er elk jaar weer een stukje van onze financiële
reserves af doordat alles een beetje duurder is geworden. Daarom zal tijdens deze
Algemene Ledenvergadering worden voorgesteld om de contributie te verhogen
naar € 25,00 per jaar. Hiermee hopen we dan weer een paar jaar voort te kunnen.

-

De redactiezaken voor de Trompetter.
De redactieleden van onze vereniging zijn ook het afgelopen jaar weer zeer
intensief bezig geweest om de Trompetter van goede copy te voorzien. Samen met
de redactieleden van de andere verenigingen binnen de Stichting VOMO hebben
wij tot op heden elke keer weer een mooi en leesbaar blad kunnen presenteren met
goede verhalen en onderwerpen over het heden en verleden van de Nederlandse
Koopvaardij.
Een bron van zorg blijft de smalle redactionele basis binnen onze vereniging
Maarten Tromp. Elk jaar doen wij hier op de Algemene Ledenvergadering een
oproep aan onze leden en dat doen wij nu weer Wie van onze leden zou de redactie
van de Trompetter willen komen versterken?
Ons mooie blad hebben we te danken aan onze deelname aan de Stichting VOMO. De
Stichting Verenigingsbladen Oud-studenten Maritiem Onderwijs. De bladen kosten
onze vereniging nu slechts € 1,10 per stuk. Het advertentieaanbod is gelukkig nog
dusdanig dat we ook in het afgelopen jaar de kosten voor ons blad hebben kunnen
dekken. De Stichting VOMO wist ook het afgelopen jaar over een jaaromzet van bijna
€ 45.000,-- weer een batig saldo van ruim € 2200,-- te verwerven.
Deelname aan de Stichting VOMO brengt ook verplichtingen met zich mee. Het
afgelopen jaar vonden er vier VOMO bestuursvergaderingen plaats, één VOMO
jaarvergadering, vier redactievergaderingen en één vergadering van de
exploitatiecommissie, die zich bezig houdt met het werven van advertenties. Wij
waren op alle VOMO vergaderingen aanwezig.
De vereniging Maarten Tromp was ook weer aanwezig tijdens de Open Dagen van het
Scheepvaart en Transportcollege in Brielle. Met een bescheiden stand promoten wij
onze vereniging, wat betekent dat wij de leerlingen erop attent maken dat er nog zoiets
bestaat als een vereniging van oud-leerlingen en dat men daar lid van kan worden. Niet
dat onze aanwezigheid tot veel aanmeldingen leidt, maar we houden gewoon vol en
vinden het leuk om te doen. Piet Degeling is vaste standhouder op de open dagen met
ondersteuning van ondergetekende. Voorts vertegenwoordigde Ab Poldervaart de
vereniging Maarten Tromp op het afscheid van Adrie Jansen als directeur van het
Scheepvaart en Transport College in Brielle.
Met vier overledenen, twee opzeggingen en twee nieuw leden hadden wij aan het eind
van het verenigingsjaar 2008 een ledenbestand van 155. Helaas worden het er elk jaar
3

een paar minder. Betreffende nieuwe leden wil ik één bijzonderheid hier niet
onopgemerkt laten en dat is dat wij er een nieuw lid bij hebben met als examen 1938.
Dat is oud-Oostvorenaar de heer van de Berg met zijn respectabele leeftijd van 90 jaar.
Zelf ben ik geboren in 1939!
Wij bedanken onze activiteitencommissie Jan Maarleveld met assistentie van Ab
Poldervaart voor het organiseren van deze Algemene Ledenvergadering en de
traditionele ledenbijeenkomsten in april en oktober in 2008.
Tot slot wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging
Maarten Tromp:
Joke en Cees Poortvliet voor de gehele administratie en voor het ophalen, inpakken,
verzendklaar maken en gedeeltelijk rondbrengen van de Trompetter;
Ab Poldervaart voor het rondbrengen van de Trompetter in de regio in afwezigheid
van ondergetekende of Cees Poortvliet;
Wij bedanken Jan van Buren uit Brielle, want als we in Brielle de Tromperronde zat
zijn mogen we het restant aan zijn deurknop hangen. Bedankt daarvoor.
De heren Arie Oprel en Kobus Kroon bedanken we als leden van de Kascommissie.
En tot slot Piet Degeling. Bedankt voor je aanwezigheid tijdens de Open Dagen van
het STC en je redactieondersteuning tijdens de redactievergaderingen.
Mutaties van het ledenbestand:
- overleden
: zie punt 1 van deze notulen;
- aanmeldingen : dhr. C. Langendoen, school van 1971-1973;
dhr. J. van den Berg, school van 1936-38;
- verhuizingen : dhr. F. Ouwehand van Brielle naar Hellevoetsluis;
dhr. B.D. Uiterlinden van Alphen a/d Rijn naar adres onbekend ;
dhr. P.J. Koster van Freeport (Bahamas) naar Mijnsherenland.
- opzeggingen : dhr. J.C Langenberg, schooljaar 1962-64;
dhr. A.C. Driesse, schooljaar 1958-60.
5.

Financieel verslag.
De penningmeester geeft tekst en uitleg van zijn 27e Financieel verslag over het jaar
2008 en de Begroting voor het jaar 2009.
De heer Arno Jansen heeft een vraag betreffende de contributie. De penningmeester
beantwoordt de vraag.
Er komen uit de vergadering geen meerdere op of aanmerkingen op de tekst en uitleg.
Het Financieel verslag wordt vastgelegd.
De penningmeester bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

6.

Vaststellen van de contributie voor het jaar 2010.
Het bestuur stelt de vergadering voor dat de contributie verhoogd wordt tot € 25,00 per
jaar.
De vergadering gaat unaniem accoord.
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7.

Verslag van de kascontrolecommissie.
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door de voorzitter voorgelezen. Het
verslag is geschreven door de heer A. Oprel en de heer K. Kroon.
De boekhouding was in orde bevonden en de commissie verzoekt de vergadering om
de penningmeester te déchargeren. De vergadering stemt in met applaus.

8.

Benoeming kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor 2009: de heren J.v.d. Jagt en K. Dekker worden
bereid gevonden de commissie te vormen.
De heer J. Racké wordt door de voorzitter gevraagd als reserve. Hij gaat hiermee
accoord.

9.

Bestuursverkiezing.
De vergadering herbenoemt met algemene stemmen de aftredende bestuursleden de
heren A. v.d. Tol en P. Degeling.

10.

Verkiezing voorzitter.
De heer A.P. Poldervaart als vice-voorzitter neemt de voorzittershamer over en
verzoekt de vergadering de aftredende voorzitter W.G. Krispijn te herkiezen. Dit
wordt met algemene stemmen gedaan. De heer Poldervaart roemt de voorzitter om zijn
vele werkzaamheden voor de vereniging, waarmee de gehele vergadering instemt met
applaus.
De voorzitter zegt de de heer Poldervaart dank voor zijn lovende woorden en de
vergadering dank voor het in hem gestelde vertrouwen en neemt de hamer weer terug.
De voorzitter tipt aan dat wellicht in de naaste toekomst een jongere voorzitter moet
worden gekozen.

11.

Evenementen.
De voorzitter memoreert nogmaals aan de zeer geslaagde en heel gezellige excursies.
Hij bedankt nogmaals de heren J. Maarleveld en A.P. Poldervaart voor hun vele werk.
Ook uit de vergadering klonk bijval voor het feit dat de excursies zeer geslaagd waren.
De heer v.d. Berg vraagt of we naar ss. Rotterdam kunnen. De voorzitter wijst
daarvoor naar de heer Maarleveld.
Die heeft er op gevaren en is lid van de club. Hij zal er ongetwijfeld voor zorgen. De
heer Maarleveld zal zijn best doen.

12.

Rondvraag.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt door de vergadering.

13.

Sluiting.
De voorzitter dankt de leden en de dames voor hun aanwezigheid en wenst de
“Dinergangers” een prettige voortzetting van de avond en de andere leden wel thuis.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.
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De voorzitter,

De secretaris,

W.G. Krispijn.

A. v.d. Tol.
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