Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum
“De Lebbenbrugge” te Borculo

Verslag en besluiten
19e algemene ledenvergadering d.d. 27 april 2013
in de schuur van het museum “de Lebbenbrugge”
Aanwezig: (René Nijhof (voorzitter), Ben van Dijk , Heintje Hillebrand en
Frans Knijnenbrug(penningmeester) en 34 leden en belangstellenden.
Dineke Hek (secretaris) wegens ziekte verhinderd.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent omstreeks 13.30 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Verslag van de 19e Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2012.
Het verslag wordt door de vergadering, met dank aan de penningmeester F. Knijnenburg
optredend als waarnemend secretaris, goedgekeurd.
4. Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de vergadering aangenomen.
5. Financieel overzicht van de Vereniging door de penningmeester (balans per 31-12-2012) en
vaststelling van het financieel jaarverslag
Het financieel overzicht en jaarverslag worden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit mevrouw A. Hulstijn en de heer A.H. Schaars. Zij delen mee
dat bij controle van de boeken deze in orde zijn gebleken. De commissie stelt voor om de
penningmeester te dechargeren, hetgeen geschiedt.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor de kascommissie stellen de heer A.H.Schaars zich herkiesbaar en de heer J. Kreijenbroek
zich verkiesbaar. Zij worden door de vergadering benoemd tot kascommissie voor het volgende
jaar.
8. Mededelingen van of namens de voorzitter van de Heuvelstichting
De heer Wim Slotboom deelt namens de Heuvelstichting mee, dat het goed gaat met de
Lebbenbrugge. Hij geeft een korte samenvatting van het jaarverslag
- Het bezoekersaantal is op peil;
- Financieel staat de Lebbenbrugge er goed voor;
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Er zijn geen verdere punten of vragen.
10. Sluiting
Om 13.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
Aldus opgemaakt op 9 maart 2014.
Frans Knijnenburg, wnmd secretaris

Vereniging Vrienden van Museumboerderij “De Lebbenbrugge” te Borculo

René Nijhof, voorzitter

Postadres: Van Lennepstraat 8, 7551 AS Hengelo

