
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen 

Postbus 4002  

3130 KA Vlaardingen 

Tel: 010 4348722 

e-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl 

website: www.museumvlaardingen.nl 

 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015 

Locatie: de Joon, Westhavenkade Vlaardingen. 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanwezig 30 leden  

Met kennisgeving afwezig: De heren L. van Bree, A. Fontijne, N. Tiemens, P.de Jong, J. van 
Hemert, M. van Hattem 

 
AGENDA. 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
Er zijn geen extra agendapunten. 
Voorzitter heet allen hartelijk welkom in de vernieuwde Joon. 

2. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering d.d.1 mei 2014  
Tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen is er een verzoek tot 
verduidelijking van de taken van de commissie evenementen.  

3. Algemeen jaarverslag over 2014 van de secretaris.  
Verslag is goedgekeurd. Verzoek om de zinsnede over de Balder uit het verslag te 
verwijderen.  
De verschillende getallen over het aantal leden worden verduidelijkt. Voor het hoogste 
getal zijn alle adressen geteld. Dat getal correspondeert niet per se met het 
ledenaantal. Sommigen zijn sponsor. Het juiste aantal leden was op 31 dec 2014 705. 

4. Financieel verslag 2014 van de penningmeester. 
De penningmeester licht het verslag toe. De feitelijkheden waarmee we de 
doelstellingen hebben weten te realiseren. 
Acceptgiro-actie heeft tot nu toe € 4600.= opgebracht. 
We zijn binnen de verschillende begrotingen gebleven.  
Activiteiten waren iets lager dan begroot. 
Aankopen museum: gedoneerd € 5000 voor restauratie van de Sjees en  
digitaliseren van films.  
Reünie van de vissers: iets meer uitgegeven vanwege externe locatie.  
De penningmeester stelt voor het eigen vermogen niet hoger te laten groeien.  
De uitgaven voor de opening van het museum vallen waarschijnlijk hoger uit.  
Dhr.  Van der Voort: vraag over de toekomst van Netwerk. Het bestuur wil Netwerk 
handhaven, zij het in aangepaste vorm.  
Er is vanwege de liquidatie van Stichting Maritiem Centrum een naschenking ontvangen.  
Voor de opening van het museum is € 10500 beschikbaar. De intentie is om dit zoals in 
2014 in de ALV is vastgelegd te bestemmen voor een aquarium. Echter het museum heeft 
nu alle financiële middelen nodig om te openen. Dit bedrag reserveren we daarom tot 
een ander moment. 
Waarmee het verslag is goedgekeurd. 
 

5. Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2014 Decharge na voorlezen 
financiële commissiebrief van dhr. Tiemens en dhr. De Jong. Vastgesteld is dat de 
verwerking van de financiële stukken met grote zorg en nauwkeurigheid is gebeurd.  

6. Op basis van het voorgaande stellen de leden van de financiële commissie voor het 
bestuur te dechargeren.  
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7. De vergadering gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening 2014. 
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.  

Dat zijn de heren N. Tiemens en F. Kwakkelstein, K. Schot is reserve 
9. Vaststelling begroting voor 2015 en contributieaanpassing. 

De penningmeester licht de begroting toe. 
Doelstelling: Ledenwerving met 10 % groei. Ledenwerving is een zaak van alle leden van 
de vereniging. Als alle leden in het komende jaar ieder een lid aanbrengen, halen we ons 
doel. 
De penningmeester vertelt over de mogelijkheden van donaties. Het museum is ANBI, dat 
betekent dat de belastingdienst een gift aan het museum in principe aftrekbaar acht. 
Voor het uitgeven van de Spil in de huidige kwaliteit heb je adverteerders/c.q. 
sponsoring nodig, idem geldt dat voor de uitgave van een nieuw nummer van Netwerk. 
Excursie. 
Dit jaar willen we, zoals in het verleden gebruikelijk was, weer een excursie 
organiseren. Het bestuur gaat ervan uit dat de excursie zelfvoorzienend is. Er zijn geen 
voorzieningen in de begroting voor getroffen. 
 
Voorstel verhogen contributie. 
Het bestuur stelt voor de contributie vanaf 2016 jaarlijks te verhogen met € 1,50.Het 
doel is in 2020 op € 25.= te komen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord bij 
handopsteken.  
 
Entreeregeling Vrienden. 
De toegang tot het museum is in 2016 voor Vrienden kosteloos, als leden bij entree van 
het museum hun ledenpas tonen en scannen. Achteraf rekent het bestuur het aantal 
bezoeken van Vrienden met het museum af. De basis daarvoor is hetzelfde percentage 
van de toegangsprijs als voor Museumjaarkaarthouders geldt. We evalueren dit beleid en 
we komen er bij de ALV van 2017 op terug.  
Er is met de directie afgesproken dat in 2016 er 1 introducé per Vriendenkaart mee kan tegen 

een gereduceerd tarief van 50% op de voor die persoon geldende entreeprijs.  

Voorstel differentiatie lidmaatschapen. 
Wij stellen voor 3 nieuwe soorten van lidmaatschappen te introduceren. 

Een jeugdlid-vriend, gezinslid-vriend en gezinslid-vriend plus, met alle correspondentie op 1 

adres. 

De voorzitter licht de verschillende lidmaatschappen toe, zoals we die willen 
introduceren 
Er volgt enige discussie over de wenselijkheid van de verhogingen. 
Een vriend heeft toegang + introducé. Volgend jaar (2016) toegang voor een vriend en  1 
introducé voor 50%. Evalueren na een jaar  
Het voorstel wordt aangenomen met handopsteken. 
 

10. Verkiezing nieuw bestuurslid.  
S. van der Marel is aftredend en is herkiesbaar. Vergadering gaat akkoord. 
Voorstel H. Bakker te benoemen als lid van het bestuur. Hans presenteert zich zelf. 
Vertelt over zijn achtergrond. Kunst en cultuur en wat hij voor de vereniging wil 
betekenen.  

11. Mededelingen Museum Vlaardingen en Stichting Zeillogger Balder  
B. Otto, de voorzitter, roept de ledenvergadering op om kopij te leveren voor De Spil. 
B. Otto vertelt dat er 2  kerngroepbijeenkomsten zijn geweest en vermeldt de 
activiteiten van de kerngroep. 
  
De kerngroep is ontstaan na afloop van de oud-vissersreünie in 2014. Met een aantal 
Vrienden werd nog even nagepraat en vastgesteld dat op informele wijze informatie 
delen zinvol is. 



Als bestuur hebben wij dit voorstel besproken en delen die conclusie. Vervolgens hebben 
we besloten er uitvoering aan te geven. De eerste bijeenkomst hebben wij gehouden in 
het najaar van 2014. Wij hebben teruggekeken naar de activiteiten in dat jaar en ook 
vooruit naar wat ons nog te doen staat. Daarna hebben diverse commissies handen en 
voeten gekregen. Wij dachten dit ieder kwartaal te doen, dit was te ambitieus. 
Kortgeleden is de kerngroep  weer bijeengeweest en hebben wij het programma tot aan 
de zomer besproken 

 

Voorzitter stelt voor in De Joon inloopmiddagen te organiseren voor de Vrienden, als 
daar belangstelling voor is.  
Voor De Joon zoeken we een gastheer en gastvrouw.  Zij kunnen contact opnemen met 
 S. van der Marel, A.Pothaar en H. van Beek. Als wij (Vrienden)gebruik maken van De 
Joon gebeurt dat zonder huurpenningen af te dragen. 
 
Cultural candy. De Balder en het museum werden druk bezocht door brugklasleerlingen 
van verschillende scholen 
 
Oprichtingsvergadering MKV (Maatschappelijke Kring Vlaardingen’) variant van IKV 
(industriële kring Vlaardingen). De MKV is een samenwerkingsovereenkomst van 30 
verenigingen in Vlaardingen die elkaar kunnen ondersteunen. De gemeente trekt zich 
onder druk van landelijke politiek beleid terug uit dit maatschappelijke veld. De 
gemeente ondersteunt het initiatief.  
 
Maand van de haring. 
J.Boere geeft uitleg over de a.s. feestmaand juni,  de maand van de haring. 
F. Assenberg vertelt over het voornemen in september een excursie naar Hellevoetsluis 
te organiseren, waarover meer in de eerstvolgende Spil. 

12. Informatie van het Museum. 
Wegens privéomstandigheden is M. van Hattem niet aanwezig. J. Hoogendijk vertelt 
namens Van Hattem het volgende.  
De inrichting is van start gegaan. Boomstamkano is geplaatst in de centrale hal. Veel 
vrijwilligers aan de slag. 1 mei gaat VVV-gedeelte open. In de week voorafgaand aan de 
officiële opening op 20 juni zal de feestelijke opening samen met de verschillende 
doelgroepen (Vlak, HVV, Vrienden, en SZB gespreid over verschillende dagen 
plaatsvinden. 
  
In mei zal een nieuwe website gestart worden. Daarbij komt meteen het verzoek om in 
de huidige website het deel van de Vrienden vindbaarder te maken en een prominentere 
plaats te geven. 
Maatjeswand. Je kunt het museum steunen met een bijdrage van minimaal € 75 waarbij 
je naam voor 3 jaar op de glazen wand wordt gepresenteerd.  
De groene zone, dat is het deel vanaf de entree/VVV naar het restaurantdeel in het 
museum, is vrij toegankelijk. 
 
Openingstijden: 
Op maandagen gesloten. 
Verder alle dagen geopend van 10 tot 17 uur en vrijdag tot 21 uur ’s avonds. 
 

13. H. van Beek geeft een boeiende presentatie van de restauratie van de Balder.  
14. Rondvraag.  

Tom de Koning: vraagt of er samenwerking met andere verenigingen komt. Gezien het 
initiatief van het  MKV  waaraan de Vrienden deelnemen, staan wij open voor alle 
initiatieven.  



Jan v.d Voort: Siem en zijn team complimenteren voor de verbouwing van De Joon,  Jaap 
Hoogendijk sluit zich aan bij deze complimenten over de verbouwing.  

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn bijdrage en komst naar de ALV en sluit de vergadering. 

 
 

 
 
 

 


