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Notulen Ledenvergadering “Nut en Sport” Stolwijk 
gehouden op 26 februari 2019 in De Grote Haven, Haastrecht 

 
 
Aanwezig: 13 leden  
 
 
1) Opening 

De voorzitter a.i. heet de aanwezigen hartelijk welkom. Mevrouw Nijenhuis en 
Rob Kamer hebben zich afgemeld. 
 

2) Notulen Ledenvergadering 30 oktober 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De heer A. Groen stelt voor 
voortaan de winnaars van jongdierendagen en tentoonstellingen te vermelden. 
 

3) Ingekomen stukken de vergadering betreffende  
- Opzegging lidmaatschap N. van der Hoeven wegens verhuizing 
- Verhuisbericht G. Vermaas 
- Jaaropgave ING 2018 

 
4) Verslag van het verenigingsjaar 2018 

Het verslag van de voorzitter a.i. over 2018 is in het notulenboek opgenomen. 
Hierin blikt hij o.a. terug op de viering van het 75-jarig jubileum. 
Het financieel verslag wordt uitgereikt.  
 

5) Verslag kascommissie 
De heren A. Groen en T. Maaijen brengen verslag uit van de door hen op 
13 februari 2019 verrichte kascontrole, waarbij de financiële administratie in 
orde is bevonden. De voorzitter bedankt de heren Groen en Maaijen.  
 

6) Benoeming leden kascommissie 
De kascontrole over het financiële jaar 2019 zal worden gedaan door de heren 
T. Maaijen en A. Poot. De heer K. de Jong stelt zich beschikbaar als reservelid. 
 

7) Bestuursverkiezing:  
Volgens rooster aftredend en herkiesbaar zijn Jan-Joost Bouwman, Dennis 
Vermeulen en Ton de Heij. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 
vergadering gaat akkoord met de herverkiezing. 

  
8) Benoeming afgevaardigden naar de Provinciale vergaderingen maart en juni 

2019  
Henk Groen zal Nut en Sport Stolwijk vertegenwoordigen tijdens de 
vergadering van maart en Jan-Joost Bouwman in juni. De data zijn nog niet 
bekend gemaakt door KLN Zuid-Holland. 
 
Henk Groen meldt dat de provinciale afdeling van KLN heeft aangegeven dat 
de Provinciale BTT Zuid-Holland gedragen moet worden door alle verenigingen 
in de regio om toekomstige tentoonstellingen mogelijk te maken. De 
verenigingen worden gevraagd hun leden te informeren en hen te vragen te 
helpen bij opbouwen, afbreken en tijdens de tentoonstelling.  
 

9) Krimpenerwaardshow; bestuurlijk en tentoonstellingen 
Het interim bestuur, bestaande uit Klaas de Jong, Henk Groen, Alex van 
Blitterswijk en Herman van Amerongen, heeft een uitnodiging opgesteld voor 
een belangrijke vergadering op 12 maart met als thema “Hoe gaan wij verder?”. 
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Een volledig bestuur en een goede locatie voor de komende vijf jaar zijn de 
twee belangrijkste voorwaarden. Als er onvoldoende reactie op komt zal de 
Stichting Krimpenerwaardshow geen vervolg krijgen wegens onvoldoende 
animo. 
  

10) Bespreking Clubtentoonstelling 2019 
In principe zal N&S Stolwijk in ieder geval in 2019 nog eenmaal een 
clubtentoonstelling houden. De keurmeesters zijn nog niet aangevraagd.   

  
11) Bestuursmededelingen en wat verder ter tafel komt 

De heer Vlasman is 25 jaar lid van Nut en Sport Stolwijk en de voorzitter 
bedankt hem voor zijn inzet ieder jaar tijdens onze clubtentoonstelling.  

  
12) Rondvraag 

Dennis Vermeulen meldt dat de heer Barend van Dijk is overleden. Hij heeft 
meerdere jaren prijzen ter beschikking gesteld voor de zaalverlotingen.  
 

13) Sluiting 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng sluit de voorzitter a.i. 
de vergadering. 
 

 
 
 
Henk Groen      Eveline de Heij 
Voorzitter a.i.      Notuliste 


