
CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging De Waag op 10 november 2020 via 

Zoom in verband met Coronamaatregelen.  

Aanwezige leden: voltallige bestuur bestaande uit Lucrees van Groningen (voorzitter), Ed van Lamoen 

(penningmeester) Murielle  Itjeshorst (secretaris en notulist), Frederiek Rikken, Catelijn de Reuver. 

Twee leden: Theo Terpstra en Jan Webbink 

1. Opening. Lucrees opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten, met 

name Jan en Theo. 

2. Notulen. In de vorige notulen wordt bij punt 8 genoemd: 

Mevrouw Leferink geeft aan dat art. 12 punt 2 bij ondertekening van het jaarverslag en de 

balans en de staat van baten en lasten door het gehele bestuur moet worden getekend. 

Afgesproken wordt dat dit wordt uitgezocht of dit juridisch daadwerkelijk verplicht is. Na 

onderzoek blijkt dat dit inderdaad moet gebeuren. Het jaarverslag en de balans  en de staat 

van baten en lasten zullen door het gehele bestuur worden ondertekend bij goedkeuring. 

Notulen worden goedgekeurd. 

3. Jaarverslag.  

De tentoonstelling ‘Bezet en bevrijd’ was nog maar amper geopend toen de wereld werd 

geconfronteerd met het coronavirus en alle gevolgen daarvan. Via de Nieuwsbrief heeft 

Vereniging de Waag de tentoonstelling zo veel mogelijk gepromoot. Uiteindelijk is de 

tentoonstelling goed bezocht. De nieuwe tentoonstelling in Museum de Waag zal vele 

topstukken van Vereniging de Waag gaan tonen. Het net aangekochte schilderij van familie 

Da Sandra en het ingebonden boek dat daarbij hoort, worden direct opgenomen in de 

tentoonstelling. Ook de grote Han van Meegeren komt te hangen.  

Ondertussen wordt het Speelgoedmuseum opgeknapt. De tentoonstelling 'Speelgoed van 

vroeger en nu' wordt gehouden in De Waag (opening ook op 19 november a.s.). Het bestuur 

heeft eind 2019 twee zilveren kandelaren gekocht en dit jaar een tekening van de Waag van 

de hand van Co Breman aangeschaft. 

Uit de Stichting Deventer Promotiegelden die de Vereniging beheert, is het boek ‘Beroofd 

volgens de regels’ geschreven door Joep Boerboom gesubsidieerd.    

Helaas dit jaar geen uitstapjes door de coronamaatregelen. Een bijzonder jaar. 

Jan vraagt hoeveel leden de Vereniging momenteel heeft.  

Lucrees: Dat zijn er ongeveer 250. Er is geen aanwas, het ledenaantal neemt alleen maar af. 

We willen ons beraadslagen over een nieuwe opzet van de vereniging. Dit hadden we dit jaar 

willen oppakken en willen bespreken in de ALV met onze leden. Dit gaan we oppakken. 

Jan: is het een idee om in de persbericht in Deventer Nieuws de kandelaren te presenteren. 

Lucrees: Dat willen we met de opening van de nieuwe tentoonstelling doen, vanaf 19 

november dus.  

Jan biedt aan om Jeroen Schoppenmars van Deventer Nieuws contact op  te laten nemen 

met Lucrees hierover.  

Theo: moeten we niet kijken naar nieuwe media. 

Catelijn: Dat levert geen nieuwe leden op. We zitten al op instagram en hebben een eigen 

site, maar daar wordt niet tot nauwelijks op gekeken. We vissen allemaal in de dezelfde 

vijver.   

 

4. Financiële Jaarverslag 2019.  

De exploitatierekening: De penningmeester licht de diverse inkomsten en uitgaven toe, daar 

waar nodig in vergelijking met de overeenkomstige bedragen in 2018. 



Inkomsten: 

• Lidmaatschapsgelden worden minder door teruglopend ledenaantal.  

• In 2019 geen legaten ontvangen. 

• Koersresultaat was in 2018 hoger dan in 2019. Het is echter maar een momentopname.  

• Positief exploitatieresultaat is 21871,56.  

Jan vraagt zich af of we het Weegblad niet beter digitaal kunnen versturen ivm kosten.  

Ed geeft aan dat er een grote groep leden is waar de Vereniging geen mailadres van 

heeft.  

Lucrees zegt dat een papierenversie ook bindend werkt. Deze blijft rondslingeren in huis, 

een mail verdwijnt uit beeld als die niet direct wordt gelezen. Maar we nemen de optie 

in heroverweging.  

Theo vraagt waarom het koersresultaat wordt opgenomen. Vroeger werd die niet vermeld.  

Ed zegt dat we daar niet aan ontkomen, omdat we de waarde van de portefeuille ultimo jaar 

in de balans vermelden. Maar het is een momentopname. 

 De balansrekening. Geen expliciete opmerkingen.  

Jan merkt op dat de Vereniging nog één aandeel NV Bergkwartier heeft. Er wordt wat over en 

weer gesproken over dit aandeel. De conclusie van de discussie over het aandeel NV 

Bergkwartier is dat we dit aandeel voor de nominale waarde in de balans laten staan 

Er zijn verder geen vragen meer.  

De kascommissie vertegenwoordigd door de heer Webbink, en in afwezigheid van de heer 

Leferink, leest een verklaring voor waarbij ze aangeven het boekjaar 2019 op 18 augustus 

2020 te hebben gecontroleerd en geen bijzonderheden hebben gevonden. Zij stellen voor 

het bestuur voor 2019 te dechargeren.  

Het bestuur wordt gedechargeerd. Lucrees bedankt de kascommissie en de penningmeester 

voor hun werkzaamheden. De ondertekening van de stukken door het bestuur zal later 

plaatsvinden gezien deze AVL digitaal plaatsvindt. 

5. Benoeming kascommissie. Lucrees vraagt aan de heer Webbink of de kascommissie nog één 

jaar zitting wil nemen. Eigenlijk moet er een wisseling plaatsvinden, maar gezien deze 

bijzondere omstandigheden wordt besloten dit één jaar uit te stellen. De heer Webbink 

geeft, mede namens de heer Leferink, aan dat zij nog één jaar in de kascommissie zitting 

willen nemen. Hiermee wordt ingestemd. De heren worden benoemd als leden van de 

kascommissie voor 2020. 

6. Rondvraag. 

Jan: De Historische Vereniging heeft ter ere van haar 95-jarig bestaan het boek '25 Markante 

Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen' uitgegeven. Dit boek is voor 

niet-leden te koop voor €19,95 bij Praamstra en Bruna of als lid van de Historische Vereniging 

voor € 15,- bij Jan Webbink.  Lucrees: Wij nemen dit mee in de volgende Nieuwsbrief.  

Ed: Onze vereniging dit jaar weer heeft meegedaan aan de Rabo ClubSupport actie, hetgeen 

een bedrag van € 106,66 heeft opgeleverd. Met uiteraard een bedankje aan de leden die op 

ons hebben gestemd. 

 

Sluiting vergadering. Lucrees bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en spreekt 

de hoop uit elkaar snel weer fysiek te kunnen ontmoeten en te spreken.  


