
 NOTULEN LEDENVERGADERING 24 juni 2014 
 

Locatie : Vergaderruimte Korperweg 35 te Rotterdam 
Tijd   : Van 20.00 t/m 20:30 uur 
Aanwezigen : De bestuursleden Adrie Baars, Jan Bungenaar, Joke Bungenaar, 

René Disco. 
Verhinderd : Joke Stuik. 

Er waren 2 leden aanwezig te weten de heren W. Oostdijck en 
J.P.C. Verheij.  

    
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze veertigste 
ledenvergadering van de vereniging DAR. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 5 juni 2013 

 
Het verslag met dank aan de notulist wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

van 1 oktober 2013 
 
De voorzitter merkt op dat bij agendapunt 1. toegevoegd dient te worden de 
volgende zinsnede: “Op 8 september 2013 is geheel onverwacht overleden 
onze medewerker Jan Stuik. De voorzitter vraagt de vergadering een minuut 
stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Jan.” 
 
Het verslag met dank aan de notulist wordt vastgesteld. 
 

4. Vaststellen jaarverslag 2013 
 
Het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt goedgekeurd. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren W. Oostdijck, H. Pols en 
J. Verheij, hebben op 27 mei 2014 de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. 
Zij adviseren de vergadering de penningmeester te dechargeren. 
De voorzitter bedankt de leden voor hun werkzaamheden. 
 



6. Verkiezing kascontrolecommissie 
 
De heren W. Oostdijck, H. Pols en J. Verheij hebben toegezegd ook volgend 
jaar de kas te willen controleren. 
 

 
7. Vaststellen jaarrekening 2013 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 
2013. 
 

8. Rondvraag 
 
Geen. 
 

9. Jubilarissen 
 
De jubilarissen zijn dit jaar:     
                                                                                                                                         
- Lia Verkade   -   5 jaar 
- Ruud de Vries   -   5 jaar 
- Piet van den Berg  - 10 jaar 
- Brigitte van der Steene  - 15 jaar 
- Nancy Groeneveld  - 15 jaar 
- Piet de Jong   - 15 jaar 
- Jeroen de Graaff  - 15 jaar 
- Jan Sluijter   - 20 jaar 
- Rinus van Slochteren  - 35 jaar 
- Jan Bungenaar   - 40 jaar 
 
Allen kregen uit handen van de voorzitter een passend cadeau en een fraaie 
bos bloemen aangeboden.  De penningmeester spreekt nog een woord van 
dank aan het 40-jarig jubileum van onze voorzitter. 
 
   

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

+ + +  + + + 
  


