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Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering NVRR van donderdag 3 juli 2014  
Van 11.30 uur tot 11.45 uur.  
De Kroonkamer van het Berghotel, Amersfoort  
 
 

Aanwezig:  Ans Hoenderdos, Robert Douma, Marleen van den Nieuwendijk (RKcie Amersfoort), 
Nysius van Rijn. 

 
 

 Onderwerp 

  
1.  Opening en vaststelling agenda 

 
Op verzoek van het bestuur neemt Ans Hoenderdos de voorzittersrol op zich bij 
afwezigheid van Leo Markensteyn. Zij heet iedereen welkom.  
Elias de Haan, Gerrit Hagelstein, Leo Markensteyn, Wil Oosterveld en Arno Visser 
hebben zich afgemeld 
 
Vastgesteld wordt dat alle aanwezigen stemgerechtigd zijn aangezien mw. Van den 
Nieuwendijk gemachtigd is door de rekenkamercommissie  Amersfoort. 
 
Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2.  Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 22 november 2013 
 
De aanwezigen zijn akkoord met het verslag en stellen dit ongewijzigd vast. 
 

3.  Goedkeuren financieel jaarverslag, inclusief verlenen van decharge verlenen aan 
het bestuur voor het gevoerde beleid (op aangeven van de kascommissie) 
 
De aanwezigen keuren unaniem het financieel jaarverslag goed en verlenen het 
bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 
 
Naar aanleiding van het financieel verslag wordt gediscussieerd over de wens om  
ook aandacht te schenken aan de mate van doelbereiking. Geconstateerd wordt dat 
hieraan in het jaarverslag reeds aandacht wordt geschonken en ingestemd wordt 
met het voornemen van het bestuur dit verder te ontwikkelen. 
 

4.  Benoeming van nieuwe kascommissieleden  
 
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de benoeming van Watze de Boer als 
Kascommissielid. Daarbij is overwogen  dat de heer De Boer in de periode 2003 – 
2007 penningmeester is geweest én dat sinds zijn aftreden reeds geruime tijd is 
verstreken waarin hij geen bestuursfuncties binnen de NVRR heeft vervuld. 
Paul Hofstra maakt nog één jaar deel uit van de Kascommissie.  
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5.  Voorstel tot herbenoeming Gerrit Hagelstein 
 
Bij acclamatie wordt het voorstel aangenomen. 
 

6.  Rondvraag en sluiting  
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Ans Hoenderdos sluit de vergadering om 
11.45 uur. 
 

 


