
 
 

 

AANTEKENINGEN 

• van de jaarvergadering van het Humanistisch Verbond afdeling Groningen 

gehouden in de maand november 2020 

• in verband met de beperkingen die het coronavirus oplegt heeft de vergadering 

niet fysiek plaatsgehad, maar zijn de noodzakelijke beslispunten via e-mail aan 

de leden voorgelegd 

• er hebben in het totaal tien personen gereageerd 

 
1. Verslag  jaarvergadering 10 april 2019   

Commentaar:  

Geen  

Resultaat: 

Dit verslag kan zonder wijzigingen worden vastgesteld. 

   

 

2. Financieel  jaarverslag 2019 en begroting 2020  

Commentaar: 

• Er wordt gevraagd welke kosten van welke activiteiten ten laste van het 

legaat zijn gebracht.  

De penningmeester geeft hierop de volgende toelichting: 

In het begrotingsjaar 2019 zijn de volgende uitgaven ten laste van het 

legaat gebracht:  

- Euro 291,95 uitgaven in verband met de organisatie van een 

publieksbijeenkomt in de Dilgt te Haren, met als discussieonderwerp 

dementie. 

- Euro 500,- bijdrage in de productie kosten van de film Vrijdenkers. 
- Totale uitgaven in 2019 ten laste van he legaat euro 791,95. 

(Zie tevens pagina 6 in de jaarrekening) 

• Compliment voor de penningmeester 

Resultaat: 

Voor het overige worden de jaarstukken goedgekeurd. 

Hiermee kan de penningmeester decharge worden verleend. 

    

 

3. Jaarcijfers 2019 Stichting Huisvesting HV Groningen 

Commentaar: 

5000 euro eigen financieel vermogen is inderdaad nogal krap, maar de 
verwachting/kans op een verruiming daarvan in het komende jaar is gelukkig 
gunstig. 
Resultaat: 

  Van bedoelde Jaarcijfers 2019 is kennis genomen. 

 

 



4.     Benoemen/herbenoemen bestuursleden 

▪   Voorstel tot benoemen:   

                              o   Roelof Bosma - lid  
▪   Voorstel  tot herbenoemen :   

o   Marijke van de Hel – voorzitter   

o   Ieke Verveld – secretaris   

o   Willem Waard – penningmeester  

o   Lenie Kootstra – lid   

o   Martijn van Loon – lid   

  Commentaar: 

  Geen. 

  Resultaat: 

- Akkoord met benoemen Roelof Bosma  

- Akkoord met herbenoemen zittende bestuursleden. 

  

 

5.     Activiteitenverslagen 2019  

  Commentaar: 

  Geen 

  Resultaat: 

  Van de activiteitenverslagen is kennisgenomen. 

 

  

6.     Lid kascommissie 

 Commentaar: 

 Fred Mahler uit Steendam stelt zich kandidaat voor de kascommissie. 

 Resultaat: 

Het bestuur maakt van dit aanbod graag gebruik.  

Hiermee bestaat de kascommissie uit twee leden: 

Herman Kassenberg, die deel uitmaakte van de vorige commissie, en Fred 

Mahler. 

 

 

 

 

 

Groningen, 7 december 2020 

Ieke Verveld, secretaris 

  

  

  
 


