Vereniging Artishock
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2017
Aanwezig:
Bestuursleden: Harm Jan Luth (voorzitter), Emily Heijna-Merkus (secretaris, notulist), Hugo
Heijna (penningmeester), Hans Crane, Anton van Kolfschoten en Cees Paul.
Tevens aanwezig: 31 leden volgens de presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Carla Beukelman-de Windt, Wil Krop-Kolenbrander, Karel Krop,
Marianne van der Lingen, Thea Prinsen en Ineke van Vlierden-Smit
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
Voorzitter Harm Jan Luth opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen
hartelijk welkom. Hij dankt om te beginnen allen die zich inzetten voor het organiseren
van alle speciale activiteiten die in dit jubileumjaar plaatsvinden. Zijn wens om het
ledental dit jaar naar 500 uit te breiden is nog niet uitgekomen. Er komen wel steeds
nieuwe leden bij en het jaar is nog niet om!
Daarna licht hij, speciaal voor nieuwe leden, nog eens de structuur van de vereniging
toe, met de verschillende taken voor leden, coördinatoren en bestuur.
Vervolgens herdenken we de in 2016 overleden leden van de vereniging mevr. Geert de
Roovere en mevr. Will de Jong. Er zijn verder geen mededelingen.
2. Verslag van de ledenvergadering van 18 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering van 18 maart 2016
en dit wordt derhalve ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3. Jaarverslag 2016 en jaarplannen 2017/2018 van bestuur en werkgroepen
Namens het bestuur dankt secretaris Emily Heijna de inbreng van allen voor het
jaarverslag. Het is weer een mooie mix geworden van alle activiteiten en resultaten van
bestuur enerzijds en werkgroepen anderzijds. Memorabel zijn o.a. het verkrijgen van de
officiële drank- en horecavergunning en ontheffing van de algemene sluitingstijden en
het veel gunstiger tarief dat is ingegaan voor de inzameling van afval. De filmzaal is
geverfd en voorzien van nieuwe brandwerende gordijnen en voor de exposities is
nieuwe ledverlichting aangebracht. Ledverlichting is ook aangebracht in de soos. Helaas
moesten we veel kosten maken voor verbetering van de brandveiligheid, dit i.v.m.
nieuwe overheidsregels. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen zodat het
jaarverslag 2016 onveranderd kan worden vastgesteld.
4. Toelichting op de financiële opstellingen door de penningmeester
Penningmeester Hugo Heijna memoreert eveneens de hoge kosten voor aanpassing van
de brandmeldinstallatie. Om kosten te besparen is m.i.v. 2017 onze
inventarisverzekering opgezegd en zijn onlangs de barprijzen omhooggegaan. Uiteraard
zoekt het bestuur naar verdere mogelijkheden om kostenbesparend te werken.
Tegelijkertijd roept het ook alle coördinatoren op om te zoeken naar plekken waar
kosten kunnen worden bespaard. Gemeld kan worden dat de leden ca. € 800,- voor het
jubileum hebben gedoneerd. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en zal indien dat
nodig is beleidslijnen uitzetten.
5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie 2016, bestaande uit Marianne van der Lingen en Eva
Goorhuis, brengt verslag uit. Geconstateerd is dat de penningmeester de administratie
zeer zorgvuldig uitvoert en alle mutaties en transacties volledig zijn verantwoord in de
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administratie. Zij adviseert de Algemene Ledenvergadering de jaarstukken goed te
keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het
jaar 2016. De vergadering accordeert de décharge voor het bestuur over het
verslagjaar, met applaus voor het gevoerde beleid. Beide leden van de Commissie
worden vervolgens bedankt voor hun werkzaamheden. Tot leden van de
Kascontrolecommissie 2017 worden gekozen Eva Goorhuis en Claire Hulswit.
6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van
 Jaarverslag van bestuur en werkgroepen
 Jaarrekening 2016 inclusief de balans
 De definitieve begroting voor 2017
6.1 Het Jaarverslag van bestuur en werkgroepen: wordt goedgekeurd.
6.2 De Jaarrekening 2016 inclusief de balans: wordt goedgekeurd.
6.3 De definitieve begroting voor 2017: wordt goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Hugo Heijna, Harm Jan Luth en Ineke van Vlierden-Smit zijn
aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en zij worden derhalve
herkozen. Anton van Kolfschoten treedt af, is niet herkiesbaar en het bestuur gaat
derhalve met 6 leden verder. De voorzitter dankt Anton hartelijk voor zijn inzet voor de
vereniging en beidt hem enkele flessen wijn aan.
8. Bestuurszaken
Pieter Henke is onlangs gestopt met het samenstellen van de Artishockberichten. Hij
heeft dit werk vele jaren gedaan en onlangs de 500ste editie gerealiseerd. De voorzitter
dankt hem hiervoor hartelijk en biedt hem een bos bloemen aan. Vanaf nu zal Jos van
den Broek dit werk van hem overnemen. Daarna biedt penningmeester Hugo Heijna een
bos bloemen aan aan een ‘stille kracht’ achter de schermen, Hermien Schokker. Ook zij
verricht al vele jaren de nodige werkzaamheden voor de vereniging.
9. Royementen
De voorzitter noemt de namen van hen waarvan het lidmaatschap vanuit de
ledenadministratie is voorgedragen als op te zeggen namens de Vereniging wegens het
niet nakomen van hun financiële verplichtingen. Deze leden worden vervolgens
geroyeerd.
10. Rondvraag en sluiting
Eva Goorhuis: Kunnen we niet alleen proberen te bezuinigen maar ook geld te
genereren, sponsors te zoeken? Harm Jan: dat kan uiteraard altijd.
Andries Schokker/Kees Waagmeester: Moeten we niet denken aan verjonging van onze
gelederen? Eva noemt in dit kader het ‘Vrouwennetwerk’ in Soest. Harm Jan: Het
zoeken naar actieve ‘jongeren’ die zich willen inzetten als bestuurslid of als coördinator
is altijd mogelijk maar niet gemakkelijk!
Yvonne Hamaker: De filmpjes op de website zijn leuk en zouden meer moeten worden
gebruikt.
Voorzitter Harm Jan herinnert ons vervolgens nog aan de komende activiteiten op
Koningsdag, georganiseerd door Vereniging Museumplein, en Jan Beukelman meldt nog
maar eens het optreden van de Hammerfield Stompers. Tenslotte dankt Dita Valkenet
het bestuur voor alle inzet.
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle
aanwezigen en nodigt hij iedereen uit voor een gezellig samenzijn in de Soos alwaar
genoten kan gaan worden van een hapje en een drankje en van live muziek verzorgd
door Antoinette van Nievelt (piano), Semmy Prinsen (saxofoon), Martijn Derrix
(contrabas) en Florian Auls (drums).
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