
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Vestdijkkring 2011  

Zaterdag 9 april 2011 - Openbare Bibliotheek Amsterdam - Vestdijkzaal  

 

01 – Opening / vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

02 - Mededelingen en inkomen stukken 

 

Aan het eind van de vergadering zal het borstbeeld van Simon Vestdijk dat de OBA van 

Mieke Vestdijk in bruikleen heeft gekregen door haar worden onthuld.  

Er zijn enkele berichten van verhindering. 

 

03 - Notulen algemene ledenvergadering 2010 

 

Het verslag van de ledenvergadering 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

04 - Jaarrede voorzitter 

 

Voorzitter Hans van Velzen spreekt zijn jaarrede uit / bijlage. 

 

05 - Bestuursverkiezingen 

 

Hans van Velzen en Kees Meekel zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen voor de 

komende twee jaar. 

           

06 - Jaarverslag Vestdijkkring 2010 

 

Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

07 - Financieel Jaarverslag 2010 en begroting 2011  

 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2010 en de begroting 2011 toe. 

De meeste kosten gaan naar de Kroniek. De inkomsten zijn niet geheel toereikend om deze 

kosten te betalen. Dankzij de erfenis van Ria Albers heeft De Kring weer een financiële 

reserve waarmee dit tekort een aantal jaren kan worden opgevangen. Er wordt nog gekeken 

naar mogelijke alternatieve inkomsten. 

 

08 - Verslag van de Kascommissie 

 

De kascommissie heeft de stukken bekeken en geeft een positief advies. 

Hierna worden het financieel verslag 2010 en de begroting 2011 vastgesteld. 

  

09 - Website / beeldbank.  

 

Henk Terhell doet verslag van de aangebrachte verbeteringen in de afgelopen periode en de 

plannen voor de toekomst. Er is algemeen lof voor de verbeterde toegankelijkheid.                            

 



 

10 - Ina Dammanprijs 

 

De Ina Dammanprijs werd in november 2010 uitgereikt in Harlingen aan H.T.M. van Vliet 

voor zijn Oerboek “Kind tussen vier vrouwen”.  De Anton Wachterprijs was voor Maartje 

Wortel.  

 

11 - Vestdijkkroniek 

 

Afgelopen jaar zijn de nrs. 115 en 116 verschenen en net voor de jaarvergadering nr. 117.  

Er is algemeen lof voor de redactie bestaande uit Hank Ort, Wilbert van Walstijn, Arnoud van 

der Vorst  en Helga den Besten. Zij werden ondersteund door Marijke Blijham en Wim Hazeu 

waarmee de toekomst weer verzekerd is. 

 

12  - Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

 

-dhr. S. Brouwer vraagt of het mogelijk is om de contributie via incasso te innen. 

  De penningmeester geeft aan dat de daaraan verbonden kosten dit niet aantrekkelijk maken 

 

13 - Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de bijdrage aan de vergadering en nodigt iedereen uit 

om deel te nemen aan het middagprogramma om 15.00 uur met een lezing door Emanuel 

Overbeeke met een geactualiseerde visie op de positie van Vestdijk in de Mahlerreceptie. 


