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   Verslag ledenvergadering  

    Vereniging Stad en Lande  

     27 november 2020  

     Adriaanskerk, Ring 1, Dreischor 

 
 
 
Opening 
Voorzitter Anita de Munnik opent de ledenvergadering en heet de 15 aanwezige leden van harte 
welkom op deze wederom beperkte, doch in het kader van besmettingsgevaar zo veilig mogelijk 
georganiseerde setting van de ledenvergadering.  
Zij memoreert dat onder normale omstandigheden de nieuwe Kroniek, die wij allen hebben 
ontvangen via de post, alle aandacht zou krijgen tijdens de jaarvergadering. Helaas is dit nu niet 
mogelijk vanwege de beperkte agenda, waar alleen de twee noodzakelijke punten (begroting 2021 
en de benoeming van twee bestuursleden) aan de orde zullen komen.  
Gezegd moet worden dat ook deze Kroniek weer een sieraad is voor de Vereniging.  
 
Verslag vorige vergadering 30 oktober 2020 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
Begroting 2021 
De penningmeester Christan Zantboer meldt dat de begroting van 2021 geen bijzonderheden laat 
zien. Hij geeft een korte toelichting op enkele in het oog springende baten en lasten.  Het resultaat 
laat een tekort zien van € 2970. Dit is niet veel. Mede gezien het toenemend aantal leden en 
donateurs is er geen reden tot zorg, immers de inkomsten nemen met deze ontwikkeling toe. Het 
bestuur meent dan ook dat de contributie gelijk kan blijven, zeker tegen het licht van de grote 
reserve van de vereniging. Voor 2022 wordt een sluitende begroting verwacht. Mocht dit niet het 
geval zijn dan kan de contributie voor 2022 alsnog iets verhoogd worden. 
Tevens zal het bestuur in 2021 nog een aantal posten kritisch bekijken. Dit betreft o.a.  een beperking 
van de verschijningsfrequentie van de publicatiemiddelen van de vereniging. Enkele aanwezige leden 
geven aan dat er een hoge graad van waardering is, m.n. voor het Tijdschrift. Er wordt bepleit om de 
opties, alvorens het bestuur definitief haar keuze bepaalt, voor te leggen aan de leden. Het bestuur 
zal deze suggestie in haar bespreking meenemen. 
De begroting 2021 wordt, onder dankzegging aan de penningmeester voor het vele werk en voor zijn 
heldere presentatie, goedgekeurd.  Daarmee wordt ook de contributie 2021 op € 20 vastgesteld. 
Benoemd voor de Kascommissie 2021: Marianne Wattel, Gabri de Groot en als reserveleden John 
Pantekoek en Kees Heule. 
 
Unaniem accorderen de aanwezige leden de benoeming van de voorgedragen twee nieuwe 
bestuursleden Corneel de Oude en Wilbert Stadhouders. Zij treden in de ontstane vacante plaatsen 
van de afgetreden bestuursleden Aize Meintema (2019) en Kees Struijk (2020).  
 
De korte vergadering wordt gesloten door de voorzitter en zij dankt de aanwezigen voor hun komst 
en voor de gegeven instemming.  


