
Concept Verslag van de Ledenvergadering  van HAIKU KRING NEDERLAND d.d. 27 februari 2016  

in De Grondslag, Bunnik. 

 

Aanwezig de leden: Jan Schroten, Hetty Glashorster-Mulder, Fieke van Mulkom, Piet van Mulkom, 

Dorine Haveman, André Jillissen, Gerard Lodder, Betty Nijenhuis, Marian Poyck, Marian de Wit, Inge 

Steenmeijer, Pom Hoogstadt, Edy Valkenburg, Bouwe Brouwer, Jaap de Mol, Bas Kool 

(penningmeester), Paul Mercken (bestuurslid), Rob Flipse (bestuurslid), Arie de Kluijver (voorzitter), 

Henk van der Werff (secretaris) 

 

Verhinderd: Leidy de Boer, leden van de kern Zeeland. 

   

1. en  2.  Welkom en vaststellen van de agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast.  

 
3. Notulen ALV van 21 februari 2015 

Deze notulen worden ongewijzigd door de aanwezigen vastgesteld en goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag 2015 

De aanwezigen nemen samen met de voorzitter per pagina het jaarverslag door. Naar aanleiding van 

het jaarverslag 2015 worden besproken:  

 Door Bouwe Brouwer en Marian Poyck wordt een toelichting gegeven over het beoordelen van 

haiku’s die op de Haiku Nederland facebook groep worden geplaatst. 

 Marian Poyck geeft aan dat Arti-Bloc de opmaak voorlopig voort wil zetten zolang Marian lid is 

van de reactie. Zij verzoekt om alvast na te denken over opvolging voor Arti-Bloc. 

 Er is behoefte aan een 2e e-mail kern omdat de bestaande kern voldoende leden heeft. Er wordt 

iemand gezocht om dit op te starten. 

 Marian Poyck vraagt of er naar aanleiding van de vergadering van vorig jaar nog stappen zijn 

ondernomen m.b.t. het verspreiden van de adressenlijst onder de leden. De voorzitter geeft aan 

hier geen voorstander te zijn. Naar aanleiding van een bespreking tijdens een 

bestuursvergadering is besloten om leden die om informatie vragen verder te helpen door hen 

de juiste gegevens te verstrekken die zij nodig hebben. De voorzitter geeft ook aan dat aan 

nieuwe leden wordt duidelijk gemaakt dat dit gebeurt binnen de vereniging. 

 
5. Financieel verslag 2015 

De penningmeester licht het financieel verslag 2015 toe. Vanwege de extra inkomsten van de 

jubileumbundel en de goedkopere nieuwe drukker van “ Vuursteen” is het jaar met een positief saldo 

van € 1.745,30 afgesloten.  

Vanwege de gunstige cijfers is door het bestuur besloten dat de redactie van “Vuursteen” de 

jubileumbundel vanwege het 35-jarig bestaan mag uitbrengen. 

Besloten wordt het overschot in de rekening van baten en lasten conform het voorstel toe te voegen 

aan het Eigen Vermogen. 

 

6. Verslag Kascontrole commissie 2015 en decharge bestuur 

De Kascontrolecommissie 2015 bestond uit Hetty Glashörster en Dorine Haveman. Voorgesteld 

wordt de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. Aldus geschiedt door de 

aanwezigen. 



 

7. Verkiezing Kascontrolecommissie 2016 

Besloten is dat de kascontrolecommissie voortaan uit 2 personen behoeft te bestaan. Voor het 

boekjaar 2016 worden als leden van de Kascontrolecommissie benoemd Dorine Haveman en Bouwe 

Brouwer. 

 

8. Contributie 

De abonnementsprijs voor Vuursteen, tevens contributie voor het lidmaatschap van de vereniging 

wordt voor het jaar 2016 ongewijzigd vastgesteld op € 35,00 voor abonnees in Nederland en € 40,00 

voor abonnees in het buitenland. 

 

9. Verkiezing en herverkiezing  bestuursleden 

Paul Mercken en Rob Flipse geven aan dat dit het laatste jaar is als bestuurslid. 

De voorzitter geeft dan aan dat Joos Geerts toe wil treden tot het bestuur. Zij wordt door de 

vergadering in het bestuur gekozen. Zij zal het aandachtsgebied “nieuwe media” op zich nemen. 

Het bestuur bestaat hiermee uit 6 personen. Het minimum aantal is 5 leden, maximum 9 leden. 

 

10. Planning 2016 

Voor dit jaar staat op de planning: Deelname ‘’Aan het woord 2016”, de landelijke ontmoetingsdag 

en een extra uitgave van “Vuursteen”. Na de officiële vergadering zal er met de aanwezigen een 

discussie plaatsvinden over hetgeen de leden belangrijk vinden. De uitkomst hiervan zal in de 

eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake komen. 

De voorzitter geeft aan dat de ontmoetingsdag van 2016 op zaterdag 8 oktober zal plaatsvinden in 

Leiden.  

 

11. Begroting 2016  

Conform het besluit tijdens de ALV 2013 wordt de begroting 2016 besproken en in stemming 

gebracht tijdens deze Ledenvergadering.  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de sluitende begroting 2016. De penningmeester 

verwacht geen bijzonder uitgaven. De begroting 2016 wordt goedgekeurd.  

 

12. Mededelingen  

 Inge Steenmeijer geeft aan dat zij interesse heeft om dit jaar toe te treden tot het bestuur.  

 

13. Wat nog ter tafel komt  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

 

14. Rondvraag 

 

15.  Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 


