
Verslag Algemene ledenvergadering via ZOOM op 6 maart 2021.

Nadat 19 aangemelde leden zijn ingelogd, wat deze keer zonder strubbelingen verliep, legt Emile uit 
hoe ZOOM werkt en hoe wij ons dienen te gedragen.

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de aanwezige nieuwe leden Dolf en 
Jeanette Clarenburg en Rein en Marian Mutsaars.
 Mededelingen.

Een bijzonder welkom voor de oud-secretaris Ron van Akkeren die we op deze afstandelijke 
wijze bedanken voor zijn bijdrage als secretaris. Ron is opgevolgd door Lambert Letteboer en 
Frans Kruis is benoemd tot algemeen bestuurslid.
Het ledental is tamelijk stabiel en bedraagt nu 51 kusters. In de afgelopen periode  hebben 
zich 12 nieuwe leden gemeld.

 Ingekomen en uitgegane stukken.
Deze betreffen inschrijvingen en uitschrijvingen van leden,  bestuurswisseling naar de KvK.

 Bestuursafspraken.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de bestuursafspraken van 22 augustus 2020 en 23 
januari 2021.

2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 9 maart 2019.
Met dank aan de oud-secretaris worden deze ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarrekening en begroting.
De Jaarrekening 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
In 2020 zijn er vanwege de corona-maatregelen geen activiteiten georganiseerd , geen tocht en 
geen bijeenkomst, en dus ook geen uitgaven. Wel heeft het bestuur een KK-kalender aan alle 
leden verstuurd. Het resultaat hiervan is een positief saldo op de Jaarrekening van € 1.117.
De Jaarrekening 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd.



In de begroting 2021 zijn middelen gereserveerd voor verder digitalisering van de KK-
administratie, voor het overige verwachten wij vooralsnog geen uitgaven voor activiteiten.
De begroting 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Hans Bouwman presenteert mede namens Leo Mol het verslag van de Kascommissie en 
adviseert de penningmeester te dechargeren voor de boekjaren 2019 en 2020. 
Aldus wordt besloten.
Aangezien Hans en Leo al jaren de Kascommissie vormen vragen zij nu om opvolgers. Charlie van 
de Veer en Hans Zwier stellen zich kandidaat en worden benoemd tot lid van de Kascommissie.

4. Vaststelling contributie 2021.
De contributie voor het jaar 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 45 per Kuster.

5. Aanpassing van het Huishoudelijk reglement.
De voorzitter licht toe dat de digitalisering, de bestuurs-continuïteit en enkele financiële zaken 
om aanpassing van het HR vragen.
De wijzigingsvoorstellen worden ongewijzigd aangenomen en het gewijzigde HR zal in het 
digitale KK-boekje worden opgenomen.

6. Bestuurssamenstelling.
Nu het HR is aangepast blijft Niek Alleijn nog 2 jaar voorzitter en de overige leden blijven ook 
nog: Lambert Letteboer als secretaris, Emile van der Linden als penningmeester en Frans Kruis als
bestuurslid digitalisering.
De voorzitter roept leden op zich te melden als bestuurslid zonder portefeuille, er is nog een 
vacature.

7. Digitalisering KK-boekje.
OP 2 leden na hebben alle leden ingestemd met het digitaliseren van het KK-boekje. De 
vergadering is positief over de digitale presentatie, maar vindt het lastig om steeds weer een 
wachtwoord in te moeten toetsen. Dat is vervelend maar het is wel noodzakelijk om de gegevens
te beveiligen voor derden en dan is een wachtwoord wel een minimum beveiliging. Voor snel 
raadplegen is het zelf afdrukken misschien een optie.

8. Terugblik 2019/2020
De voorzitter noemt de mutaties in het bestuur en de mutaties in het ledenbestand. 

9. Renovatie van de KusterKring-website.
De huidige website van de KusterKring is “versleten” en er is behoefte aan een actuele moderne 
website. Voorgesteld wordt om een abonnement op e-captain te nemen en verder te 
onderzoeken welke modules voor ons interessant zijn. Ria Mol heeft ervaring met dit pakket en is
er erg positief over, het is erg gebruiksvriendelijk. Zij wil graag meewerken evenals Charlie van 
der Veer en Rein Mutsaars in de werkgroep Digitalisering met Frans Kruis namens het bestuur als
voorzitter.

10. Activiteiten 2021.
De verwachting is dat het in de tweede helft van het jaar weer mogelijk zal zijn om activiteiten te 
organiseren. Als het mogelijk is zal het bestuur de uitgestelde bijeenkomst in Vreeswijk nieuw 
leven inblazen, dat hangt af van de corona-maatregelen en van het museum.
Voorts is gevraagd om, als de corona-maatregelen verruimd zijn, te onderzoeken of het mogelijk 
is een najaarstocht te organiseren.

11. Lustrumviering 2022.
De KusterKring bestaat in 2022 twintig jaar en het bestuur stelt voor dit te vieren en vraagt om 
suggesties. Maar meer nog om leden voor de Lustrumcommissie, waarbij we streven naar een 
evenwichtige samenstelling. Meldt je aan bij het bestuur.

12. Informatie van de werf.



Sipko heeft zich afgemeld en zal de volgende keer er wel weer zijn als we fysiek vergaderen. Met 
de handel van gebruikte Kusters gaat het goed en vraagt om Kusters voor de verkoop.

13. Rondvraag.
Geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 12.00 uur.


