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NOTULEN LEDENVERGADERING  DEPARTEMENT   ZELHEM VAN  DE 
MAATSCHAPPIJ  TOT  NUT  VAN  ’t  ALGEMEEN   d.d. 23 SEPTEMBER  2019 
 
Aanwezige bestuursleden:  B. Radstake (voorzitter),  B.A. Andeweg (secretaris), J.W. Rensink 
(penningmeester), J.M. Bessem, C. Corts, mevr. C.J.S. Matser – Damhuis. 
Aanwezige leden:  H. A. Schnaar, H. Matser, P. Bisschop, mevr. M. Corts – Van Gessel, mevr. A.W. 
Graffelman, P. Puthaar, mevr. M. van Santen, Carol Smit, G. Drost, mevr. A. van der Woude.  
Afwezig (met bericht): Mevr. A. en de hr. B. Looman, mevr. Z. Looman, mevr. Th. Bouman-de Jeu. 

Opening. 
Voorzitter Ben Radstake opent om 19:05 uur de vergadering. De agenda wordt overgenomen zoals 
voorgesteld. 

Mededelingen 
De secretaris meldt dat enkele leden zich hebben afgemeld voor de vergadering (zie bovenstaande lijst).  

Notulen Ledenvergadering 10 september 2018 
In de notulen van de Ledenvergadering blijken de namen van de hr Puthaar en de hr. Schnaar verwisseld. 
De notulen worden in gewijzigde vorm met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.  

Jaarverslag  2018- 2019 
Het jaarverslag, ook gepubliceerd op de website, wordt met dank aan de voorzitter en secretaris 
vastgesteld. 

Financieel overzicht 2018/2019  
De financiële stukken zijn ter inzage gepubliceerd op de website. De penningmeester licht de stukken kort 
toe. Mevr. Van Santen informeert naar het bezit van de school. De penningmeester schetst kort de 
geschiedenis van de Wolfersveenschool en het bijbehorende Meestershuus.  
De kascommissie – bestaande uit de heren Schnaar en Bisschop – geven aan dat de administratie in orde is. 
Zij stellen voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren. Onder applaus voor het degelijke werk 
van de penningmester worden zowel penningmeester als bestuur gedechargeerd. 

Verkiezing Kascommissie 
De heer Schnaar neemt afscheid van de commissie. De heer Carol Smit wordt bereid gevonden zijn plaats 
komend jaar in te nemen. 

Bestuurssamenstelling 
Mevrouw Matser heeft besloten terug te treden uit het bestuur. De voorzitter bedankt haar voor het vele 
werk dat ze voor de vereniging heeft verzet. De aanwezigen applaudisseren, terwijl hij mevr. Matser enkele 
geschenken (bloemen & een prentenboek van het NUT) overhandigt. Mevr. Matser zegt dat ze met pijn in 
het hart afscheid neemt van het bestuur, maar ze moet haar prioriteiten komende jaren anders leggen. Ze 
is verheugd dat het is gelukt om een vervanging voor haar in het bestuur te vinden. 
Mevr. A.  van der Woude is namelijk bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Bij acclamatie stemt de 
ledenvergadering in met het voorstel van het bestuur. 

Rondvraag 
De hr. Puthaar neemt van de gelegenheid gebruik om het bestuur te bedanken voor hun inzet voor het 
Departement. Hij roemt met name de goede invulling van de ledenavonden. De ledenvergadering steunt 
hem in zijn lof met applaus. 

Sluiting 
Om 19:35 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de aanwezige leden voor hun actieve 
belangstelling.  
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