Concept-verslag van de
Algemene Ledenvergadering
van de Ver. Oud Lunteren, gehouden op 23 mei 2017 in Partycentrum
Floor te Lunteren
Aanwezig: zie de presentielijst
1. Opening
Voorzitter Jaap van Ravenswaaij opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Lezing. De voorzitter meldt dat er na de pauze een lezing is van emeritus hoogleraar Martin Verstegen. Er is een tafel ingericht met imker attributen en honing door Arnoud Verelst, voorzitter Bijenvereniging ‘De
Bakermat’.
- Ad van Voorthuizen is op 78-jarige leeftijd overleden. Ad heeft veel
betekend voor onze vereniging, vooral op historisch gebied.
- Subsidieverhoging. Na een worsteling van een jaar mogen wij een subsidieverhoging ontvangen van € 19.900,-. Het totale subsidiebedrag wordt
hiermee € 49.900,-.
- De Koepel. Aanbetaling € 10.000,- door Museum Lunteren om de
inrichting van de bovenste verdieping mede te financieren. Samen met
Stichting en Vereniging Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch, en
Vereniging Oud Lunteren. Deze verdieping in de Koepel wordt ingericht
met allerlei luikjes over diverse aspecten en met geluidsopnames.
- Planning afronding Goudsbergproject 16 juni 2017, 17 juni publieksdag.
- Gift Lunters Vocaal Ensemble. Bestuurslid mevr. Assenberg-v.d.Voort,
heeft museum Lunteren vanwege het opheffen van het L.V.E. een gift
overhandigd. Het museum heeft dit besteed aan een schilderij van Johan
Weiland met afbeelding van het paard van Van der Kuilen.
- Plannen nieuwbouw Museum Lunteren.
Er zijn contacten met architect Theo Verburg, die om niets een aantal
schetsen gaat maken. Daarna wordt een aannemer gezocht die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook willen wij een toeristisch Informatiecentrum in de nieuwbouw. Leden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
- Vrijwilligersaantal gestegen naar 55 personen.
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Er waren het afgelopen jaar mooie exposities:
* Iconen van oud naar nieuw
* Sporen in het landschap
* Lunteren eert zijn kunstenaars van weleer
* Toverlantaarns ‘De voorlopers van de Powerpoint’
* Openluchtexpositie ‘Lunteren eert zijn kunstenaars van weleer’
(meerjaren project)
De voorzitter kondigt met trots de nieuw geplande exposities aan voor
2017/2018
* Drieluik Jac. Gazenbeek
* De Hoed als verrassende Topper
* Schatten van Lunteranen
* Deelexpositie Verzet ‘Fatale wapendropping KEUENKLEP’
* Oral History - Lunteranen vertellen hun verhaal
* Een huis vol - grote gezinnen
* Wereldvrouwen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2016
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag van het bestuur over 2016
Geen opmerkingen.
5. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester dankt Wim Spelt in samenwerking met Netty
Langeveld voor hun inzet bij het tot stand komen van de financiële stukken, en doet verslag. Uitgangspunt is uit te geven wat er binnenkomt, en
altijd een reserve houden. Zorgdragen dat de erfenis van de heer
Noordmans daadwerkelijk besteed wordt aan de verbouw van de nieuwbouw. Update Financiën door Wim Spelt (zie ‘Amse Pomp’ April 2017
pag. 40 en 41).
6. Verslag kascontrolecommissie
De heer Goor krijgt het woord. Verklaring van de kascontrolecommissie
31 december 2016 gecontroleerd. Decharge wordt verleend aan de penningmeester, en het hele bestuur.
7. Benoeming leden van de kascontrolecommissie
Bertus Smeenk en Evert Jan Moraal melden zich aan voor de kascontrolecommissie en Betsie Schut als reserve. Bertus Smeenk meldt dat hij als
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eerste de kascontrolecommissie zal verlaten.
8. Bestuurszaken
a. Voorstel benoemen algemeen lid Tjipke Timmer. Aangenomen.
b. Exposities 2016/2017, zie agendapunt 2
9. Rondvraag
- Bertus Smeenk. Nieuwbouw pand Dorpsstraat 53 - moet zijn 53 en 55.
- De heer J. Goor merkt op dat er een gestage groei van leden is. Zijn er
vele leden die meer dan € 10,- bijdragen?
- Evert Jan Moraal stelt verhoging contributie entree voor. Dit dan koppelen met entreeprijzen De Koepel.
Voorzitter: Bij nieuwbouw wil bestuur overwegen entreeprijzen te verhogen na oriëntatie overige musea regio.
- Johan de Lange vraagt of wij een wensenlijstje van schilderijen hebben,
en of wij daarvoor subsidie reserveren.
Voorzitter: Goede suggestie. Nu hebben wij een kleine collectie schilderijen, en onze wens is om meer schilderijen aan te kopen.
- Harry Bongenaar. Wanneer komt er een Museum jaarkaart?
Voorzitter: Bij nieuwbouw overweegt bestuur de Museum jaarkaart.
- Excursie leden. In verband met te weinig deelname afgeschaft.
- Depot. Is er ruimte bij nieuwbouw voor opslag?
Voorzitter: Wordt zeker meegenomen bij plannen.
- Educatie. De voorzitter geeft Josje Zuurbier het woord. Josje doet verslag over de activiteiten rond educatie en de activiteiten rond Bevrijding
van Lunteren op 16 april.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt
de leden voor hun inbreng.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Oud Lunteren op 17 mei 2018.
De voorzitter,
dhr. J.F.H. van Ravenswaaij

De secretaris,
mw. S.G. Feenstra
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