CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING “DE LIJN”
d.d. 10 mei 2014.
Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op zaterdag 10 mei 2014 in de zaal
"Queen’s Lounge" van het ss “Rotterdam" te Rotterdam.
Aanwezig:
- Het bestuur: E.J. Plooij (voorzitter), H.W.W. van der Stap (secretaris), H.C.M. Jonkers
(penningmeester), W.C. van den Boom (2de secretaris), M.L.J. Hoegen (pr/evenementen)
en W. Heijveld (bestuur gedelegeerde redactie HALLO).
- ereleden: J. Bordewijk en G. Sterk
- volgens de presentielijst waren 40 leden en het voltallig bestuur (6) aanwezig.
1. Opening.
De voorzitter opent 13.12 uur de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden, de
heren J. Bordewijk en G. Sterk welkom. Ook de nieuwe leden, voor zover aanwezig,
worden hartelijk welkom geheten.
De voorzitter staat stil bij het feit dat in het afgelopen jaar 42 leden van onze vereniging
zijn ontvallen. De namen staan vermeld in het jaarverslag.
De aanwezigen worden vriendelijk verzocht - voor zover mogelijk - staande enige
ogenblikken deze leden te herdenken. Dat zij mogen rusten in vrede!
2. Mededelingen.
- Als eerste wordt verteld dat een aantal dames o.l.v. Wil Luteijn een apart partnerprogramma gaan afwerken.
- Vervolgens wordt teruggeblikt op het prima geslaagd jubileumfeest op 19 januari jl.
Vrijwel alle locaties op het ss “Rotterdam” stonden de vereniging ter beschikking, het
was bomvol. Even was het schrikken, toen om 12.30 uur het alarm afging, doch gelukkig
was snel duidelijk wat er aan de hand was: een verrijdbare oven in de keuken werd per
ongeluk tegen een sprinkler geduwd, het glaasje in de sprinkler brak en vervolgens naast
het vele water ging ook het alarm af. Het verlaten van het schip ging niet vlekkeloos en
dat is ook tijdens de evaluatie met de directie van het ss “Rotterdam” aan de orde
geweest.
- In HALLO heeft men via de Lijnpraet verder kunnen lezen, dat er nog een paar
andere ‘schoonheidsfoutjes” zijn geconstateerd, doch overal is het een grandioos feest
geweest, een hoogtepunt in het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Er is vanzelfsprekend veel tijd ingeruimd en veel werk in 2013 verzet om het 25-jarig jubileum tot een
groot en onvergetelijk feest te maken.
De voorzitter memoreert, dat het best wel spannend is geweest tot de dag zelf om alles
tot in de puntjes te laten verlopen, voor zover de vereniging daar natuurlijk zelf de hand
in had.
Een positief ervaren ruggensteun waren de reacties op de in augustus 2013
georganiseerde reünie van de leden van het eerste uur als onderdeel van de
jubileumfestiviteiten.
Ook de jubileumjaarkalender 2013 viel in goede aarde.
In dit kader wordt gememoreerd het aan alle leden verstrekt jubileumboek, waarvoor al
menige positieve reacties zijn ontvangen.
De voorzitter dankt nogmaals een ieder, die heeft meegewerkt aan het slagen van dit
bijzonder jubileumfeest, incl. degenen van het ss “Rotterdam”, waarmee heel prettig is
samengewerkt.
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- Bij de agenda van deze vergadering zijn ook de jaarstukken ontvangen.
Het is – zoals de traditie het wil – weer een uitgebreid en informatief verhaal geworden,
welk bij agendapunt 7 met elkaar wordt besproken.
- De voorzitter vervolgt door op te merken, dat in ons voormalig kantoor een zgn.
“brugmuseum” is ingericht met vitrines waarvan de inhoud regelmatig wordt gewisseld
door bestuurslid Martien Hoegen. In overleg met de directie van het ss “Rotterdam” ligt
het in de bedoeling om via een officiële opening hieraan extra aandacht te gaan
geven. Die officiële opening is vanmiddag kort voor de vergadering vastgesteld:
woensdag 18 juni, aanvang 17.00 uur. Dit zal nog in HALLO 4 en op de website worden
vermeld.
De voorzitter meldt dat samen met de HALLO 4 de leden de bijgewerkte ledenlijst 2014
– 2015 zullen aantreffen. Tot de uitgifte van de ledenlijst op papier is wederom besloten,
omdat ruim 40% van onze leden niet de mogelijkheid heeft deze ledenlijst digitaal te
ontvangen. Het blijft overigens een tweejaarlijkse uitgave.
- Met de nieuwe directie van het ss “Rotterdam” o.l.v. Harry Westers is een aantal
besprekingen geweest met onderwerpen als het handhaven van de verschillende
evenementen a/b van het ss “Rotterdam”, de huisvesting van het bestuur, incl. de ruimte
beschikbaar voor de sociëteit, het 25-jarig jubileum, continuering van financiële
afspraken, wijziging in de organisatie van het ss “Rotterdam”. In dit kader wordt ook
verteld, dat er onlangs een kennismakingsgesprek heeft plaats gevonden met de door de
heer Westers aangesteld General Manager, de heer Ton Wesselink. Het ligt in de
bedoeling o.a. met hem ook dit jaar de,overigens heel plezierige besprekingen,
regelmatig voort te zetten.
Genoemd worden tevens de halfjaarlijkse gesprekken met de directie van het HALPensioenfonds, alsmede het jaarlijks gesprek met de leden van de Raad van Advies.
- Met de overdracht aan Westcord Hotels is mevr. Mai Elmar, voormalig executive
director van het ss “Rotterdam” namens bestuur en leden van vereniging “De Lijn”
bedankt voor de bijzondere samenwerking, welke als plezierig, constructief en sympathiek werd ervaren.
- Een bijzonder woord van dank wordt gericht aan de sponsors en begunstigers, die de
vereniging ook gedurende het afgelopen jaar financieel hebben bijgestaan. Ook voor
het nu lopende jaar 2014 zijn de sponsorgelden weer toegezegd, resp. ontvangen en
daarvoor is het bestuur zeer content mee.
- Op 4 mei jl. was het bestuur vertegenwoordigd bij de herdenking bij De Boeg en werd ’smiddags bij ons HAL-monument in aanwezigheid van plm. 70 belangstellenden
herdacht, dat in de Tweede Wereldoorlog in totaal 264 werknemers van de HollandAmerika Lijn om het leven zijn gekomen.
- De voorzitter wil deze mededelingen beperken en alle overige informatie - gevraagd of
ongevraagd – bij de diverse te behandelende agendapunten aan de vergadering
verstrekken. Mocht een vraag of een opmerking gemaakt worden dan is het verzoek uw
naam te noemen, opdat de notulist die kan noteren. Hij meldt, dat een
interruptiemicrofoon in de zaal aanwezig is.
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3. Vaststellen van de agenda.
Bij de vraag van de voorzitter of de vergadering akkoord gaat met de voorliggende
agenda, maakt niemand van de aanwezigen bezwaar. De agenda van deze AV is bij
dezen vastgesteld.
4. Ingekomen stukken.
De secretaris meldt dat er 11 afmeldingen zijn ontvangen van verhindering, t.w.:
de dames, P.S. Buijs-Haagsma, Th. Huurman-v.d. Zande, H.J. Rijswijk en C. TimmermansHazenberg, alsmede de heren H. Bartels, D.E.J. van Berckel, A.J. Brinckmann, A.T.J.
Hollander, B. Iken, R.S. Leijen, F.R. Loomeijer, J. Oostrijck, K. Polderman en K.S. Westra.
De voorzitter vult aan door op te merken, dat een grote vereniging o.a. veel post
ontvangt. Zo ook in 2013 in totaal 895 (vergelijk in 2012: 707).
5. Uitgegane stukken.
De secretaris meldt 904 uitgegane stukken, incl. de 136 aanschrijvingen van uitstaande
contributie en 180 uitnodigingen i.v.m. met activiteiten rondom het 25-jarig jubileum (in
2012 495).
Agenda en jaarstukken t.b.v. AV 10-05-2014 zijn naar alle leden verzonden samen met de
Hallo 3.
6. Vaststelling van het concept-notulen van de AV d.d. 28-04-2012.
De voorzitter geeft aan dat de notulen te vinden zijn in HALLO 5 van het vorige jaar (blz.
28 t/m blz. 35). Voorgesteld wordt deze notulen bladzijde voor bladzijde aan de orde te
stellen: eerst redactioneel en daarna zo nodig “naar aanleiding van”.
De voorzitter constateert dat er geen op- en/of aanmerkingen door de aanwezigen
worden gemaakt en stelt vervolgens vast dat deze ongewijzigd blijven met dank aan de
notulist en samensteller.
De notulen van 28-04-2012 worden ondertekend door de voorzitter en de 2de secretaris.
Ook van de mogelijkheid “naar aanleiding van” nog iets op te merken wordt geen
gebruik gemaakt.
7. Jaarverslagen 2013.
De voorzitter neemt de verslagen één voor één door en verzoekt met vragen te komen,
als er onduidelijkheden zouden zijn.
7A Bestuur:
7A a Algemeen.
Geen bijzonderheden te melden.
7A.b Organisatie:
De Raad van Advies bestaat nog steeds uit 3 leden. Een opvolging voor de heer Smitfoort
is helaas nog niet gelukt. Wordt nog naarstig aan gewerkt.
7A. c Leden:
Het ledental is helaas weer wat gedaald, maar gelukkig niet zo veel als het beleidsplan
2011-2016 aangeeft. Daarin was geprognotiseerd een daling van het aantal leden met
150, terwijl die daling in 2013 zich heeft beperkt tot 109 leden. Het jaar 2014 zijn we
ingegaan met 2109 leden, terwijl de meerjarenbegroting in het beleidsplan voor 2014
aangeeft dat van 2000 leden zou moeten worden uitgegaan. Dit alles overziende valt
de daling van het aantal leden tot op heden gelukkig mee.
7A. d HALLO:
Tijdens de laatstgehouden AV is aandacht gevraagd voor extra ondersteuning van onze
hoofdredacteur Ronald de Jong. Helaas heeft de oproep hiervoor tot op heden nog
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geen resultaat gehad. In overleg met Ronald blijft het bestuur naarstig zoeken naar een
persoon, die Ronald samen met de overige leden van de redactie van HALLO wil gaan
bijstaan in zijn coördinerende werkzaamheden.
Overigens is en blijft onze HALLO een mooi en informatief orgaan en we hopen dan ook,
dat deze hoge kwaliteit ook de komende periode blijft gewaarborgd, waarin het bestuur
overigens alle vertrouwen heeft
7A. e Website:
Na veel inspanning is het uiteindelijk gelukt om een nieuwe website in de lucht te
brengen. Eind december vorig jaar was het dan zo ver. Het bestuur hoopt dat deze
nieuwe website voldoet aan de wensen van de leden en allen, die geïnteresseerd zijn in
de vereniging “De Lijn “.
De voorzitter dankt de samenstellers van dit jaarverslag alvast voor de heldere verslaglegging.
7 B Verslag financiёn.
De penningmeester geeft een korte toelichting over de resultatenrekening 2013, alsmede
de eindbalans uit het verslag welk de leden hebben kunnen lezen. Het is een wat
afwijkend financieel verslag, maar dat heeft – zoals kan worden begrepen – hoofdzakelijk
te maken met de inkomsten en uitgaven van het 25-jarig jubileum overlopend van 2013
naar 2014.
De heer G.J. Joppe heeft voorafgaande de vergadering contact met de
penningmeester over een aantal zaken gehad, maar komt daar nog even op terug. Het
bestuur heeft verder vooraf geen mondelinge of schriftelijke vragen over het verslag van
de penningmeester ontvangen.
De heer Joppe vraagt zich af waarom gekozen is om per 15 december de boeken af te
sluiten. Dit is niet in overeenstemming met de Statuten waarin het verenigingsjaar loopt tot
31 december. De penningmeester legt uit dat na het verschijnen van Hallo 1, na 15
december veel contributiebetalingen worden gedaan voor het nieuwe jaar. Er ontstaat
dan een “scheef” beeld. Het bestuur heeft dan ook besloten de boeken af te sluiten per
15 december 2013. De voorzitter vult aan dat dit z.i. niet in strijd is met de statuten en het
verenigingsjaar 1-1 tot 31-12 blijft.
De heer C.P. Huurman stelt voor om in het oude jaar een voorziening te treffen en
vervolgens in het nieuwe jaar opnieuw te verwerken.
De voorzitter zegt toe met hulp van o.a. de heer Huurman dit intern nader te bekijken.
De volgende vraag gaat over de resultatenrekening, waarin een bedrag wordt
genoemd van € 4.026, zijnde de inkomsten van de verkoop van toegangskaarten voor
het jubileum. Dit bedrag komt niet overeen met de ca. 1.200 aanwezige personen.
De penningmeester antwoordt, dat dit de inkomsten betreffen in 2013. In 2014 kwam het
resterende bedrag binnen. Dhr. Joppe stelt dat voor 2014 in de begroting hiervoor een
bedrag staat vermeld van € 0. Geantwoord wordt, dat dit geen resultaat is maar een
begrotingsbedrag al opgesteld in 2013. Destijds is aangenomen dat alle betalingen in
2013 zouden worden ontvangen.
De penningmeester meldt in aansluiting hierop, dat voor het jubileumboek het volgende
geldt: in 2013 daarvoor geen rekening ontvangen, dus niet geboekt (het jubileumboek
was nog niet klaar in december 2013).
De voorzitter bedankt dhr. Joppe voor zijn bijdrage. Vervolgens wordt geconstateerd, dat
het jaarverslag de instemming van de vergadering heeft en stelt deze hierbij vast.
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat het voor de penningmeester zijn eerste jaar was
en dat het best een ingewikkeld financieel jaar is geweest, mede door de met het
jubileum gepaard gaande extra inkomsten en uitgaven. Dat is prima gegaan, hij had en
heeft alles onder controle De penningmeester wordt door de voorzitter bedankt voor het
vele werk hieraan verricht. De vergadering reageert hierop met applaus.
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7 C Verslag commissie kascontrole:
De commissie kascontrole bestaat uit de heren N.A. Bos, J.W. Luteijn en C.P. Huurman.
Op 28 februari 2014 hebben 2 leden van deze commissie de financiële bescheiden
gecontroleerd en dat heeft geresulteerd in een verklaring, welke is afgedrukt bij de
financiële jaarstukken op blz. 9.
Cees Huurman, lid van de commissie kascontrole leest de verklaring voor:
Ondergetekenden J.W. Luteijn en C.P. Huurman, leden van de commissie kascontrole,
zoals genoemd in de vigerende statuten van de vereniging “De Lijn”, leggen hiermee het
volgende vast:
- Op 28 februari 2014 hebben wij, leden van de commissie kascontrole, de financiële
bescheiden, bankrekeningen en de verantwoording van de penningmeester onderzocht.
- De boekhouding over het boekjaar 2013 werd steekproefsgewijze gecontroleerd. In de
boekingen en in de cijfers van de bankrekeningen werden geen onregelmatigheden
aangetroffen.
- Vastgesteld werd dat het boekjaar met een batig saldo werd afgesloten. De motivatie en
besteding van het betreffende bedrag is verwoord in het financieel verslag 2013.
- Naar aanleiding van onze bevindingen wordt de algemene vergadering voorgesteld om
de penningmeester en daarmee het volledige bestuur, onder dankzegging voor hun vele
werk, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Aldus opgemaakt te Rotterdam, 28 februari 2014.
J.W. Luteijn C.P. Huurman
Aangezien er geen op- en/of aanmerkingen zijn gemeld door de commissie
kascontrole vraagt de voorzitter de vergadering akkoord te gaan met het voorstel van
de commissie kascontrole decharge aan de penningmeester en derhalve aan
het volledige bestuur te verlenen.
De vergadering steunt het voorstel van de commissie kascontrole met
instemmend applaus.
De leden van de commissie kascontrole worden door de voorzitter bedankt voor hun
gewaardeerde werk, namens de leden verricht. Voor een deel is de voorzitter aanwezig
geweest en heeft persoonlijk kunnen constateren, dat de commissie kascontrole zich
nauwgezet van haar taak heeft gekweten.
7 D. Verslag overige commissies.
7 D a Commissie PR en Evenementen:
Het bestuur heeft, zoals men heeft kunnen lezen - na een gehouden evaluatie - besloten
om voorlopig de maandelijkse soos te blijven handhaven.
Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt door een 20 tot 30-tal leden, die in aanwezigheid van een lid van het bestuur (om toerbeurt) een prettige middag aan boord van het
ss “Rotterdam“ hebben. Tot voor kort ontbrak het aan een echte gastheer, maar de
voorzitter deelt mede, dat uit de groep soosgangers de heren Ab van ’t Slot en Stan Jens
kenbaar hebben gemaakt vanaf augustus/september als zodanig te gaan optreden. Het
bestuur is daarmee heel content en dat betekent automatisch, dat de voorlopige
beslissing om de soos te handhaven is omgezet in een definitief besluit.
Het werven van adverteerders valt ook onder deze commissie. Het valt niet mee om
hiervoor belangstellenden te werven. Mogelijk dat de aantrekkende economie ook een
positief effect zal krijgen voor dit onderdeel van de commissie PR en Evenementen.
De voorzitter vraagt gaarne aandacht voor het uitstapje naar Amsterdam op 25 juni a.s.
Nadere gegevens vindt u in HALLO 3 op bl.5 en het zal in HALLO 4 nog een keer worden
herhaald.
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Gevraagd wordt of er nog iemand een aan- en/of opmerking over dit stukje heeft, doch
hiervan wordt door de vergadering geen gebruik gemaakt.
Martien Hoegen wordt bedankt voor zijn aandeel in deze commissie en wordt hem
gevraagd de commissie PR en Evenementen te bedanken voor hun werk in het
afgelopen jaar verricht.
Overige commissies:
De voorzitter noemt de twee overige commissies, t.w. Commissie Van beroep van
ledenbelangen (Cees Huurman en Ad van Varik) en de Commissie Vloothistorie en
fotoarchief (Rob Holdermans). Hoewel deze commissies een rustig bestaan hebben is het
goed, dat ze nog steeds in de organisatie zijn opgenomen.
8. Begroting 2013.
De voorzitter verwijst naar de begroting op blz. 10 voor het jaar 2014.
Met verwijzing naar de toelichting op deze bladzijde vraagt hij de vergadering of er over
deze begroting nog vragen zijn.
Er worden geen nadere vragen over de begroting 2014 gesteld en daarmee wordt de
begroting 2014 als behandeld beschouwd en vastgesteld.
9. Vaststelling contributie 2014.
De voorzitter stelt voor conform het aangenomen beleidsplan 2011- 2016 de contributie
niet te wijzigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
10. Verkiezing bestuursleden.
De voorzitter geeft aan dat de heren H.W.W. van der Stap (secretaris) en W. Heijveld
(bestuurslid Hallo) beide aftredend en herkiesbaar zijn. Het bestuur steunt hun
herverkiezing.
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en dat betekent, dat bij zgn. “enkele
kandidaatstelling” zowel Herman als Wouter zijn herkozen als lid van het bestuur.
De voorzitter wenst hen beiden samen met de overige leden van het bestuur weer een
goede bestuursperiode toe.
11. Verkiezing commissie kascontrole.
Volgens artikel 71 van het huishoudelijk Reglement kan een lid van de commissie
kascontrole hoogstens vier achtereenvolgende jaren deel uitmaken van deze commissie.
De heer J. Luteijn is dit jaar definitief aftredend en de voorzitter bedankt hem in deze
commissie zitting te hebben genomen. Hij overhandigt hem dan ook graag een
kleinigheid.
Het bestuur stelt voor om in de nu ontstane vacature de heer G.J. Joppe als lid van de
commissie kascontrole toe te voegen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld, dat
betekent, dat Ger Joppe wordt verwelkomd om zitting te nemen in de commissie
kascontrole.
De commissie kascontrole voor 2014 bestaat uit de heren Nico Bos (definitief aftredend in
2015), Cees Huurman (voor de eerste keer aftredend in 2015) en Ger Joppe (voor de
eerste keer aftredend in 2016). De voorzitter merkt nog op dat het de commissie
kascontrole vrij staat om meerdere keren per jaar de boeken te controleren.
De leden van de commissie kascontrole worden hartelijk bedankt voor de bereidwilligheid
en wenst hen sterkte met hun werk.
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12. Rondvraag.
Op de vraag van de voorzitter wie de notulist kan noteren voor de rondvraag, melden
zich in volgorde van aanmelding de navolgende leden:
De heer M.J. Visch, A.C. van Varik, G.J. Joppe, A.J. Witlox en als laatste mevrouw Y.I.
Groote-Vermeulen.
De heer M.J. Visch:
Kan de vereniging er zorg voor dragen dat de verhogingen in de vloer van de Queens
Lounge worden aangepast. Is nu een zeer gevaarlijke situatie. Merkt daarbij op dat hij
30 jaar schade-expert bij de Holland Amerika Lijn is geweest.
De voorzitter antwoordt dat dit punt meegenomen wordt in het reguliere overleg met de
directie van het ss Rotterdam.
De heer A.C. van Varik:
In Hallo 3 stond in de monsterrol vermeld dat de heer N.J. Hogendoorn was overleden.
Blijkt echter “springlevend” te zijn.
De secretaris antwoordt dat dit bekend is, een pijnlijke vergissing. De heer Hogendoorn is
hierover geïnformeerd. Zal in de volgende Hallo 4 worden gerectificeerd.
De heer G.J. Joppe:
Stelt voor de papieren versie van de ledenlijst alleen toe te sturen naar diegenen die
geen internet hebben.
De secretaris geeft hem in principe gelijk. Echter de meerkosten wegen niet op tegen de
tijdvergende acties, alsmede de geringe meerkosten voor het drukken van de ledenlijst
bestemd voor alle leden. Ook zijn de email-adressen niet altijd
up to date. Er worden relatief weinig mutaties hieromtrent ontvangen.
Mevrouw G.J. Stemmer-Blom vult aan dat zij het zeer prettig vindt de papieren versie van
de ledenlijst per post te ontvangen.
De heer A.J. Witlox:
Is het niet mogelijk een korting te bedingen voor de rondleidingen op het ss Rotterdam
speciaal voor leden op vertoon van het lidmaatschapskaart van de Vereniging De Lijn?
De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit aan de orde zal stellen in het overleg met de
directie.
Mevrouw Y.I. Groote-Vermeulen:
Verbaast zich erover dat in de ledenlijst de werknemers die bij Incotrans hebben gewerkt
als “belangstellende” staan vermeld. Daardoor is er ook weinig effect om collega’s bij de
vergadering te krijgen.
Geantwoord wordt dat dit in de vorige notulen is vermeld en in HALLO 3 van dit jaar is er
nog een extra oproep geplaatst.
Het verzoek blijft toch om een andere benaming te geven, bijv. Inco 1975-1978 o.i.d.
Toegezegd wordt hier nader naar te kijken.
De heer G. Sterk wil nog graag opmerken een oproep te doen aan de leden om hun
email-adres indien nodig te rectificeren.
Als laatste vraagt de heer Visch nog even het woord:
Hij complimenteert de voorzitter met zijn uitstekende begeleiding van de vergadering.
13. Sluiting.
De voorzitter geeft aan dat er een einde is gekomen aan de Algemene
Ledenvergadering.
Bedankt zijn medebestuursleden van harte voor hun bestuurlijke bijdrage gedurende
2013, een jaar met veel inzet voor o.m. de veel tijd vergende voorbereiding van het 25jarig jubileum. Hij wenst de medebestuursleden en zichzelf, samen met alle leden, weer
een goed verenigingsjaar 2014 toe.
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Voordat de vergadering definitief gesloten wordt wil de voorzitter nog het volgende
mededelen. Hierbij wordt de uitgesproken tekst letterlijk weergegeven:
“Het is een moeilijk besluit geweest, er is lang over nagedacht, doch uiteindelijk heb ik
het bestuur van onze vereniging en de leden van de Raad van Advies enkele weken
geleden medegedeeld, dat ik mijn functie als voorzitter ter beschikking stel en in die
hoedanigheid per voorjaar 2015 afscheid zal nemen. Dat is weliswaar slechts één jaar
voor het aflopen van de bij de Statuten vastgestelde termijn van maximaal 12 jaar, dat
een lid van het bestuur in het bestuur mag zitten (ik ga nu het 11e jaar in als lid van het
bestuur), doch mede op basis van de thuissituatie met een helaas permanent zieke
echtgenote is deze beslissing gebaseerd. Daarnaast blijkt, dat ik toch in mijn beleving de
belangrijke en verantwoordelijke functie van voorzitter zoals ik dit wil en moet invullen, zo
langzamerhand mij kennelijk teveel van het goede gaat worden, ondanks de vele
ondervonden steun van bestuur en anderen.
De reden dat ik u dit nu al meld is, dat we ruim de tijd hebben om een opvolger als
voorzitter te vinden, hem of haar in te werken en dan volgend jaar tijdens de Algemene
Vergadering ik met een gerust hart de voorzittershamer kan overdragen.
Vanuit mijn verantwoordelijkheid naar bestuur en leden van onze vereniging toe heb ik
gemeend om iedereen bijtijds te informeren over het met veel spijt te moeten melden,
dat mijn functioneren als voorzitter van vereniging “De Lijn” binnen afzienbare tijd tot het
verleden gaat behoren”.
Dit gezegd hebbende dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en voor het
luisterend oor en natuurlijk voor de door de vergadering geleverde bijdrage.
Hij wenst tenslotte een ieder een goede reis weer terug naar huis en wellicht tot ziens op
een ander moment.
Met deze woorden sluit de voorzitter te 14.20 uur met een ferme hamerslag deze
Algemene Vergadering.
Notulist: Wim van den Boom
Rotterdam, 14 mei 2014.
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