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Algemene Ledenvergadering 2001
Dit jaar kwamen er op 9 juni voor de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het
Zuiderzeemusewn ongeveer zestig leden naar Enkhuizen.
Met algemene stemmen aanvaardden zij de voordracht van
het bestuur om drs. Hans Smit te benoemen tot voorzitter.
Smjt, geschoold als historicus, is burgemeester van
Medemblik.
Zoals gebruikelijk was er een bijzonder
woord van welkom voor de ereleden,
de heer Fledderus en de oud-voorzitter de heer van Hout. De heer van
Hout werd gefeliciteerd met zijn
koninklijke onderscheiding. De behandeling van de verslagen. de begroting
en het verslag van de verificatiecommissie verliep snel en zonder veel
opmerkingen.

De bestuurssamenstelling vroeg iets
meer aandacht. De voorzitter
mevrouw Van den Nieuwboer en de
bestuursleden de heren Boon en
De Wit hadden aangegeven niet meer
herkiesbaar te zijn. De heer H. Smit
neemt nu de plaats in van de laatste.
De heer Moojen werd opnieuw voor
een termijn van vier jaar in het bestuur
gekozen. Omdat hij had aangegeven

zijn functie als penningmeester te
willen beëindigen. werd voor die
functie de heer J. Lankreijer uit
Enkhuizen benoemd.
Veel aandacht was er voor de nieuwe
ledenstructuur en de contributie voor
2002. De heer Moojen lichtte het
nieuwe voorstel uitvoerig toe. Na
discussie en stemming werd het voorstel zoals dat in het ledendagboekje
was opgenomen, aanvaard. Alleen de
toevoeging over de stijging van de prijs
voor het lidmaatschap in de komende
jaren werd geschrapt.
De gratis toegang voor alle leden blijft
gehandhaafd. Zij krijgen bovendien
korting in de winkel en de horeca.
Ook het recht op 50 procent korting
voor introducés blijft van kracht.
Aan het eind van de vergadering werd
van de voorzitter afscheid genomen
met een passend cadeau. Mevrouw
Fokellen Renckens, marktmanager bij
het museum. ontving een attentie voor
haar inspanningen voor het museum
en de vrienden. Zij heeft een nieuwe
functie aanvaard bij het Zaans
Museum.

Hans Moo/enbel

