
 

 
 KvK Amsterdam nr. 40531332     ANBI RSIN 816604691     Bank NL25ABNA 0592 4343 03                                                                                                   

1                              

 

  

 

 

  

Secretaris H. Westerhof 
Noorderholt 2  
9628 BW SIDDEBUREN 
thomas.wildey@oddfellows.nl 
+31(0)6 5465 6573 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.    

In verband met de beperkende omstandigheden door de corona-pandemie werden de leden middels een brief        
(18 januari 2021) gevraagd in te stemmen met het organiseren en houden van de A.L.V. via de mail.  

Hierop zijn geen bezwaren binnengekomen.  

Op 2 februari 2021 werden de agenda en de jaarstukken aan de leden verzonden. De leden werden in de 
gelegenheid gesteld tot 11 februari 2021 hun bezwaren, op- of aanmerkingen bekend te maken aan de secretaris. 
Op 16 februari 2021 werd de ALV gesloten.  

Er zijn noch bij de secretaris, noch bij een ander bestuurslid, op- of aanmerkingen binnengekomen op de 
agendapunten en voorstellen met betrekking tot deze A.L.V.  In verband hiermee het volgende; 

1. De notulen van de Algemene Ledenvergadering op 7 maart 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
2. Het Jaarverslag 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 
3. Het Financieel verslag van de baten en lasten 2020 en de balans per 31-12-2020 zijn goedgekeurd en 

vastgesteld.  
Met betrekking tot de balans, werd door br. Rottink (J. Welch Loge nr. 14) opgemerkt dat de jaartallen 
(zijde passiva) werden omgewisseld.   

4. De kascontrole zal voor de jaren 2020 en 2021 worden gecombineerd. Het verslag volgt in een volgende 
A.L.V.  

5. De begroting 2021 is overeenkomstig het voorstel vastgesteld.  
6. Het verslag Er even tussenuit van P. v.d. Kooij is vastgesteld. 
7. Het bestuur is bij acclamatie gekozen. De bestuurssamenstelling is als volgt; 

Pieter van der Kooij voorzitter                                         Leoverdia Loge nr. 91 

Piet Verwer penningmeester                                            Schokland Loge nr. 93 

Harry Westerhof secretaris                                               John Welch Loge nr. 14 

Herman Borger contactpersoon Er even tussenuit      Alcmaria Loge nr. 95 

Ria Dirkmaat – Van der Meer                                           Vertrouwen Rebekkah Loge nr. 8 

Gea Bosma                                                                           Stuwkracht Rebekkah Loge nr. 22 
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8. Rondvraag. Bij de uitnodiging tot deelname aan de A.L.V. werd verzocht eventuele vragen en op- of 
aanmerkingen via thomas.wildey@oddfellows in te dienen. De volgende reacties werden ontvangen; 
- br. Mulder (F.D. Roosevelt nr. 63) vroeg nadere informatie over het project Er even Tussenuit. (Hij 

ontving inmiddels de gevraagde informatie.) 
- zr. Marijke Geurts-Meijer (Daphne Rebekkahloge nr. 6) liet weten dat zij momenteel geen 

afgevaardigde Ver. Thomas Wildey meer hebben.  

Opgemaakt te Siddeburen op 20 februari 2021. 

H. Westerhof                                                                                                                              P.J.E. van der Kooij 

    secretaris                                                                                                                                              voorzitter 


