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Secretaris H. Westerhof 

Noorderholt 2  

9628 BW SIDDEBUREN 

thomas.wildey@oddfellows.nl 

+31(0)6 5465 6573 

 

Bijlagen : 1. Jaarverslag 2021 Er Even Tussenuit.  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Van de Vereniging Thomas Wildey (hierna V.T.W.) op 5 maart 2022 in het logegebouw te Emmeloord, 

Industrieweg 42. 

Aanwezig behalve 3 bestuursleden, waren 23 afgevaardigden van de loges.  

1. Opening. Br Pieter van der Kooij opent de vergadering om 10 uur. Penningmeester Piet Verwer en 

bestuurslid Ria Dirkmaat – Van der Meer zijn met kennisgeving afwezig. Bestuurslid br Herman Borger is 

(nog) niet aanwezig.   

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en verzoekt een ieder de presentielijst in te vullen.  

Voorzitter br. Van der Kooij staat uitgebreid stil bij het overlijden van br. Gerard van Anrooij. Hij geeft kort 

weer wat Gerard voor de Vereniging Thomas Wildey heeft betekend. Gerard overleed aan een hartfalen. 

Hij wordt in enkele ogenblikken van stilte herdacht.  

Pieter deelt de vergadering mede, dat de afgevaardigden namens de loge de broederen van hun loge 

vertegenwoordigen die lid zijn en hij / zij stemt namens hen. De afgevaardigden zijn de ambassadeurs 

van de V.T.W. in hun loge en eventueel omliggende loges. Het bestuur hoopt dat zij als ambassadeurs 

ook actief de niet leden voorlichten en motiveren om lid te worden van de V.T.W.  

Meerdere afgevaardigden hebben voor deze vergadering afgezegd in verband met de nog steeds 

heersende coronabesmettingen. Br. Jan Vroom en Marjon Leeftink zullen rond de lunchtijd de 

vergadering bezoeken.  

2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 16 februari 2021. De secretaris meldt, dat in het aan de 

leden aangeboden verslag een fout staat. Br Jan Vroom is lid van de Schokland Loge nr 93 en niet van 

de Ridgely Loge nr 77 zoals staat vermeld. Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.  

3. Jaarverslag bestuur 2021. In het verslag staat abusievelijk dat de vereniging honderd jaar bestaat, dat 

moet uiteraard honderdtwintig zijn. Hierna wordt het verslag vastgesteld.  

4. Jaarverslag Er Even Tussenuit. Het verslag was bij de verzending van de agenda nog niet gereed en 

bij dit agendapunt uitgedeeld worden. De afwezige br. Herman Borger zou daartoe voldoende kopieën 

meenemen en uitdelen. Het verslag wordt aan de aanwezigen voorgelezen, waarna de voorzitter een 

toelichting geeft. Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld en aan dit verslag 

gehecht.  

5. Jaarverslag 2021 Regeling Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten (ROMA). Het verslag wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

6. Financieel verslag 2021 en de balans per 31-12-2021. Penningmeester Piet Verwer kan door eerder 

gemaakte afspraken niet aanwezig zijn. De financiële bescheiden zijn voorafgaande aan deze 
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vergadering gecontroleerd door de leden van de kascontrole.  De vergadering heeft geen vragen of op- of 

aanmerkingen op het financieel verslag. 

7. De kascommissie bij monde van br Stouten deelt de vergadering mede, dat de bescheiden zijn 

gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester en 

daarmee het bestuur te dechargeren voor het financieel beleid in de jaren 2020 en 2021. Tevens 

complimenteert hij de penningmeester voor het mooie verslag. De vergadering  besluit overeenkomstig 

dit voorstel.  

Er zijn enkele vragen over de wettelijke boeterente op de spaartegoeden van de V.T.W. Het verdelen van 

het vermogen over meerdere bankinstellingen levert nagenoeg geen financieel voordeel op in verband 

met de bankkosten. De boeterente kan mogelijk worden voorkomen door een gedeelte van het spaargeld 

over te boeken naar een specifiek beleggingsfonds van de ABN-Amrobank. Br Henk Oosterhuis (Drie 

Schakels Loge nr 7) is bereid de penningmeester hierover nader te informeren.  

8. Begroting 2022. De voorgestelde begroting zou nog aangepast kunnen worden als de voorstellen 

gedaan in de agendapunt 11 worden aangenomen. De vergadering gaat akkoord met de begroting.  

9. Bestuursverkiezing. Overeenkomstig de statuten treedt het bestuur jaarlijks af en is direct herkiesbaar. 

Het voorstel luidt; 

  

 

 

 

 

 

Overeenkomstig het voorstel wordt het bestuur bij acclamatie herkozen. Voorzitter br Van der Kooij 

kondigt aan dat hij nog één jaar als voorzitter zal optreden en bij gelegenheid van de volgende ALV zal 

aftreden.  

10. Verkiezing kascommissie.  

De kascommissie wordt jaarlijks gekozen voor de termijn van één jaar. Zr Noordberger is afwezig. Br 

Stouten is aftredend, br Jan de heer stelt zich beschikbaar en wordt bij acclamatie gekozen.  

 

 

 

 

11. Voorstel tot verhoging budgetten. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 maart 2020 werd door de Vondel Loge nr 35 voorgesteld de 

budgetten voor “Er Even Tussenuit” en ROMA te verhogen. Om onbekende redenen werd dat niet 

opgenomen in het verslag van die vergadering. De vergadering staat nog steeds achter het toen 

voorgesteld besluit en daarom wordt besloten conform het geagendeerd voorstel; 

a. Aanpassen van artikel 4 pt 1 van het Reglement ROMA, vanwege het verhogen van het maximum 

bedrag voor de Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten tot € 5.000,-.  

b. Overeenkomstig art. 5 van het Reglement “Er Even Tussenuit” wordt het bedrag voor de 

verblijfskosten maximaal € 400,- per persoon. Voor de recreatiefaciliteiten tijdens het verblijf per 

gezelschap € 100,-.  

Overeenkomstig het besluit van 6-3-2010 blijft het zakgeld € 50,- per persoon. Deze kosten zijn voor 

rekening van de aanvrager (loge). 

 

Pieter Van der Kooij voorzitter Leoverdia Loge nr. 91 

Pieter Verwer penningmeester Schokland Loge nr. 93 

Harry Westerhof                        *** secretaris John Welch Loge nr 14 

Gea Bosma                             ***  Stuwkracht Rebekkah Loge nr. 22 

Herman Borger                              ** Alcmaria Loge nr. 95 

Ria Dirkmaat-Van der Meer    **  Vertrouwen Rebekkah Loge nr. 8 

    
          ** Contactpersonen Er Even Tussenuit 

         *** Contactpersonen Regeling Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten. 

Verkiezing 7-mrt-2020 16-feb-2021 Verkiezing 5-mrt-2022 

M.A.A. Migchelsen A.Jacobs Rbl 
 Verkiezing niet 
plaatsgevonden 

M.A.A. Migchelsen   Aletta.Jacobs Rbl 

Stouten R Turfschip Loge J.H. de Heer             Turfschip Brl 

J. Noordberger Gaia Rbl No. 49 J. Noordberger         Gaia Rbl 
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12. Uitreiking oorkonde en insigne. Voorzitter Van der Kooij verwelkomt de inmiddels binnengekomen br Jan 

Vroom en Marjon Leeftink – Kusters. Hij spreekt eerst br. Jan Vroom toe en feliciteert hem  nogmaals met 

de in huiselijke kring aan hem uitgereikte oorkonden en insigne. Evenals Jan heeft ook Marjon Leeftink – 

Kusters veel voor de V.T.W. gedaan en de voorzitter prijst haar daarvoor. Zij is geen ordelid meer en trad 

uit het bestuur. Voor het vele werk wordt haar de oorkonde en insigne uitgereikt. Beide gedecoreerden 

gaan met bloemen naar huis.  

13. W.v.t.t.k. 

a. Naar aanleiding van een vraag wordt toegezegd dat het aanvraagformulier “Er Even Tussenuit” als 

bijlage bij dit verslag aan de afgevaardigden (ambassadeurs) zal worden meegezonden.  

b. Er wordt gewezen op “Dopersduin” bij Schoorl. Hier worden geen extra kosten in rekening gebracht 

voor attracties op het park.  

c. De Schokland Loge geeft de gasten (Er Even Tussenuit) die naar een vakantieverblijf gaan 

voedselpakketten mee, die verkregen worden van de Voedselbank. De gasten ontvangen boven het 

zakgeld een kilometervergoeding.  

d. Br Littel (St Maarten Loge) deelt de vergadering mede, dat het Rode Kruis bereid werd gevonden 

een busje met chauffeur ter beschikking te stellen voor het vervoeren van een gezin naar het 

vakantieverblijf. Daardoor geen vervoerskosten!  

e. De secretaris deelt de vergadering mee, dat br Sjoerd de Witte (Schokland Loge) bereid is gevonden 

om de V.T.W. te helpen bij het aanpassen van de statuten en het HHR van de V.T.W. Dit in verband 

met de W.T.B.R. 

f. Voorzitter Van der Kooij attendeert de ambassadeurs op de PowerPoint presentatie die gebruikt kan 

worden bij de voorlichting bij loges. De secretaris zal de presentatie meesturen in de mail waarin ook 

het verslag van deze vergadering wordt verzonden.  

g. De voorzitter zegt toe dat de bepaling in de regeling “Er Even Tussenuit” en R.O.M.A. dat een loge 

slechts 2 jaar achtereen een beroep kan doen in de komende jaren met soepelheid zal worden 

gehanteerd. Er is namelijk in verband met de coronabeperkingen in 2020 en 2021 maar beperkt 

gebruik gemaakt van beide regelingen.  

14. Rondvraag.  

a. De Eemloge heeft haar 100-jarig bestaan i.v.m. de corona beperkingen niet kunnen vieren. Dit gaat 

alsnog gebeuren. Voorzitter van der Kooij zal de V.T.W. bij die gelegenheid vertegenwoordigen. 

(V.T.W. droeg bij aan het geschenk aan hospice De Luwte.) 

b. Br De Boer van de Schokland Loge roept de aanwezigen op individueel of per loge de slachtoffers 

van de oorlog in Oekraïne te steunen.  

15. De voorzitter sluiting de vergadering . 

Siddeburen, maart 2022. 

Harry Westerhof (secretaris)                                                                          Pieter van der Kooij (voorzitter) 
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