
 NOTULEN LEDENVERGADERING 5 juni 2013 
 

Locatie : Vergaderruimte Korperweg 35 te Rotterdam 
Tijd   : Van 20.00 t/m 21:00 uur 
Aanwezigen : De bestuursleden Adrie Baars, Jan Bungenaar, Joke Bungenaar, 

René Disco  en Joke Stuik. 
Er waren 3 leden aanwezig: Brigitte van der Steene, Wim 
Oostdijck en Johan Verhey. 

    
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze 39e 
ledenvergadering. Op 4 april 2013 is geheel onverwacht overleden ons 
bestuurslid Steef Mahn. De voorzitter vraagt de vergadering een minuut stilte 
in acht te nemen ter nagedachtenis aan Steef. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 20 juni 2012 

 
Het verslag met dank aan de notulist wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen jaarverslag 2012 

 
Johan merkt terecht op dat de kostprijs voor het bellen naar het alarmnummer 
0900 – 1120000 15 cent per minuut bedraagt en geen 20 cent. 
 
Het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt goedgekeurd. 

 
4. Verslag kascontrolecommissie 

 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren W. Oostdijck, H. Pols en 
J. Stuik, hebben op 3 juni 2013 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 
Zij adviseren de vergadering de penningmeester te dechargeren. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun werkzaamheden. 

 
5. Vaststellen jaarrekening 2012 en decharge penningmeester 

 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
De vergadering dechargeert conform het advies van de kascontrolecommissie 
de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 
2012. 
 



6. Jubilarissen 
 
De jubilarissen zijn dit jaar:     
                                                                                                                                         
- Helma Houweling - 5 jaar 
- Ton Veringmeijer – 15 jaar 
- Vincent Breur – 20 jaar 
 
Allen kregen uit handen van de voorzitter een passend cadeau en een fraaie 
bos bloemen aangeboden.  
 
         

7. Voorstel tot fusie en agendapunt 
8. Toelichting op de fusie 

 
De secretaris constateert dat de vereiste aantal leden om het voorstel tot 
fusie in stemming te brengen niet aanwezig zijn.  
We zijn vanavond bijeen met 8 leden en er zijn 6 volmachten opgestuurd. 
Om het fusievoorstel in stemming te brengen dienen er 54 leden 
aanwezig te zijn, of een volmacht hebben opgestuurd. 

 
Het bestuur treed in overleg met onze notaris over de te nemen 
vervolgstappen. 
 

9. Rondvraag 
 
Johan Verhey vraagt hoe het zit met de Koninklijke erkenning als de DAR  
gaat fuseren met de Dierenbescherming Rijnmond. 
De secretaris deelt mee dat deze in dat geval komt te vervallen. 
 
Vincent Breur vraagt waarom de giften en donaties zo fors gestegen zijn  
t.o.v. 2011. 
De penningmeester deelt mee dat dit komt doordat wij een tweetal grote 
nalatenschappen hebben ontvangen die hiervoor verantwoordelijk zijn.. 

  
10. Sluiting 

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 

+ + +  + + + 
  


