Notulen jaarvergadering van 2 maart 2020 om 20.00 uur in de Muzenhof te Ermelo.
Aanwezig 17 leden. Zie presentielijst.
Met kennisgeving afwezig 8 leden. Zie lijst.

1. De voorzitter Jan W. Urbach opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze
jaarvergadering. De presentielijst gaat rond en de leden die hebben afgemeld worden genoemd.
2. De agenda wordt volgens voorstel vastgesteld.
3. Het verslag van de vergadering van 18/02/2019 wordt besproken en enkele kleine typcorrecties
worden doorgevoerd. Dank aan Heleen Beukers de secretaris voor het opstellen van de notulen,
waarna de voorzitter ze tekent.
4. De voorzitter leest vervolgens het jaarverslag van 2019 en gaat alle punten bij langs waar de
vereniging en het bestuur de afgelopen periode zich voor hebben ingezet. Zie bijlage bij dit verslag.
5. De penningmeester Wido D. Sparling geeft een toelichting op de stukken welke als bijlage bij dit
verslag zitten. Door de organisatie van Free Ermelo teren we jaarlijks in op onze reserve. In 2019 is
er geen sponsorbijdrage ontvangen. Het saldo van de Oranje vereniging is € 14.814,00 gedaald. Na
een paar verduidelijkingsvragen werden de stukken vastgesteld.
6. De kascontrolecommissie bestaande uit dhr. R. IJdo en mevr. M. Bon gaven hun verslag. De heer
IJdo gaf aan hoe men de stukken van de penningmeester had onderzocht en beoordeeld. Dit gaf een
duidelijk en overzichtelijk beeld van alle inkomsten en uitgaven aan en per activiteit samengevat. De
commissie stelt voor om het bestuur te dechargeren en te bedanken voor hun gedane werk. Dit
wordt met applaus overgenomen.
7. Bestuurssamenstelling: de secretaris mevr. H. Beukers heeft afgelopen jaar net voor de
festiviteiten van Koningsdag aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen. Dit was
enkele maanden eerder dan was afgesproken. Het bestuur heeft dit besluit begrepen en onderling
afgesproken de taken te verdelen en hulp te vragen van andere leden, waar nodig voor
organisatieondersteuning. Ook aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter. Na 10 jaar in functie te
zijn wordt het tijd om het stokje door te geven. Op advertenties en aandachtstukjes in de kranten
heeft verder niemand gereageerd. Op dit moment is het bestuur in gesprek met de heer B. van de
Mooren voor de functie van voorzitter. Hij is verhinderd aanwezig te zijn deze avond. Alle nodige
informatie is hem overhandigd en hij is nu aan het afwegen om positief te besluiten. De voorzitter
geeft aan de lopende activiteiten nog verder af te handelen. De heer Van de Mooren kan dan
meekijken hoe alles verloopt en daar zijn winst vast mee doen. De vergadering stelt voor om de heer
Van de Mooren ad-interim te benoemen. Het zou fijn zijn als hij zo kan inwerken en gaan opvolgen.
De leden zullen zelf ook nadenken, over mensen die zij kennen, om aan te moedigen zich tot het
bestuur te wenden. Er wordt geconcludeerd dat vele handen licht werk maken. De heer Urbach zal
dan dit jaar de activiteiten nog begeleiden en afronden. In de volgende jaarvergadering kan dan de
wisseling bekrachtigd worden.
8. Na een korte pauze geeft de voorzitter een overzicht van de festiviteiten voor 2020. Vanaf heden is
de werkgroep Ermelo Remembers al aan de slag. Op 18 april is de dag van 75 jaar vrijheid in Ermelo.
Dit wordt groots gevierd met de re-enactment , bevrijdingscolonne en festival op het Raadhuisplein.
Koningsdag 27 april valt op maandag. Hier is weer het zelfde programma als voorgaande jaren voor
ingezet. Als DJ dit jaar Hans Pol uit Ermelo.

Voor de dodenherdenking en de samenkomst zijn ook al de nodige afspraken gemaakt. Dhr. H.H.
Sietsma hoopt te spreken over het verband tussen de Eerste, Tweede Wereldoorlog en de tijd van
nu. Medewerking van Harmonie is afgesproken.
Voor alle activiteiten is de inzet van de vrijwilligers van groot belang. We hopen dat dit ook weer gaat
lukken.
9. Rondvraag. Hier wordt verder geen gebruik van gemaakt.
10. De voorzitter sluit de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun inbreng.
Aldus opgesteld door penningmeester en voorzitter op 3 maart 2020.

