Verslag van de 22e Algemene Ledenvergadering van de Association “Les Amis de Drop of
Stroopwafels” op 13 mei 2017 in Hotel/Restaurant L’Écluse in Antonne et Trigonant (24).
De vergadering wordt bijgewoond door 117 personen, die 60 leden vertegenwoordigen en
volgt de vooraf bekendgemaakte agenda.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 11.30 uur en vraagt een moment stilte voor de heer
Henk Kasteleijn, reservelid van de Kascontrolecommissie, die vannacht overleden is.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei 2016
Het verslag van de 21e vergadering wordt onveranderd overgenomen. De voorzitter meldt
dat hij bij punt 4 “mededelingen van de voorzitter” terug zal komen op het daarin
opgenomen besluit over de contributie verhoging.
3. Binnengekomen post/stukken
Er zijn 2 machtigingen binnengekomen van leden om het bestuur te machtigen om zijn/haar
stem uit te brengen, indien van toepassing.
4. Mededelingen van het Bestuur
Van de voorzitter:
- Het jaarverslag 2016 (op pag. 10/11 in Drop 116) roept geen verdere vragen op.
- De uitvoering van het besluit (zie verslag 21e ALV d.d. 21 mei 2016) betreffende de
Contributieregeling is op moeilijkheden gestuit. Vanwege de differentiatie kon er niet met
één factuur worden gewerkt en aanpassing van het ledenbestand in Excel was niet snel
genoeg uitvoerbaar. Bovendien verviel het belangrijkste argument voor differentiatie: de
hoge portokosten voor leden woonachtig in Nederland. Vanaf december 2016 vindt het
drukken en verzenden namelijk plaats vanuit Nederland.
- Er zijn 3 bestemmingsfondsen gevormd, die niet in de reguliere exploitatie van de
Vereniging zijn voorzien. De Algemene Reserve van de Vereniging is ruim voldoende om
€ 5.000,- beschikbaar te stellen voor de volgende 3 taken: de Website, de Ledenwerving en
de voorbereiding voor het 25 jarig Jubileum van de Vereniging. Over de aanwending van die
3 fondsen beslist het bestuur.
- Bij het werven van nieuwe leden vroeg vaak de naam van het magazine “Drop of
Stroopwafels” om nadere uitleg. In de praktijk bleek ook vaker gesproken te worden over
het magazine “Drop”. Om mee te gaan in de veranderende communicatiewereld heeft het
Bestuur unaniem besloten om de naam van het magazine te veranderen in “Drop”, de naam
van de Vereniging wordt expliciet niet veranderd en blijft Les Amis de Drop of Stroopwafels.
- Het organogram van De Nieuwe Bestuursstructuur (zie de bijlage bij de agenda op de site)
wordt nader uitgelegd aan de hand van een PowerPoint presentatie. De taken binnen het
bestuur zijn nu beter en gelijker verdeeld.
Van de hoofdredacteur:
De hoofdredacteur dankt de vaste schrijvers van Drop voor hun betrokkenheid en trouwe
inzet waar hij vast op kan rekenen.
Een jaar geleden is de samenwerking gestart met Ineke Oerlemans, die de opmaak en
vormgeving van Drop voor haar rekening neemt. Deze samenwerking heeft er o.a. óók toe
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zich gemeld om de correctie op zich te nemen, waardoor het magazine er nog verzorgder
kwam uit te zien!
Daarnaast wordt er 1 x per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de schrijvers en
medewerkers van Drop. De uitwisseling en kennismaking wordt als zeer positief ervaren.
Op zijn vraag of er nog leden zijn die op- of aanmerkingen hebben, komen uitsluitend
positieve opmerkingen en complimenten.
Van de webmaster:
Met een PowerPoint presentatie laat de webmaster de site zien en demonstreert de werking
hiervan. Hij meldt dat de site nu een “safe site” is geworden, te herkennen aan de
toegevoegde “s” in de aanhef “https// ….”. Bovendien bevindt zich nu ook een afgeschermd
ledendeel op de site en hij toont het formulier, te openen op de site, waarmee de leden de
inlog-gegevens kunnen aanvragen om toegang te krijgen tot het afgeschermde deel.
Hij maakt de leden attent op het kopje “informatie” waaronder berichten, mededelingen,
informatie e.d. van de leden zelf kunnen worden geplaatst.
Ook verwijst hij naar de pagina waarop de sponsors hun informatie kunnen plaatsen.
Kortom, een uitnodiging om de site regelmatig te bezoeken!
5. Benoeming Bestuursleden
Mevrouw Ineke Stagge-Winkel is per 1 januari 2017 teruggetreden als Penningmeester en de
Vereniging is haar veel dank verschuldigd, het bestuur heeft intern afscheid van haar
genomen. De heer Arie Sluimer, haar beoogde opvolger, heeft tot vandaag deze functie ad
interim vervuld en het bestuur draagt hem voor als Penningmeester.
Mevrouw Ans Roelofs (Ledenwerving en Administratie) en de heer Gert Rook (Marketing en
Fondsenwerving), tot dusver medewerkers, worden voorgedragen als bestuursleden,
conform de gepresenteerde Nieuwe Bestuursstructuur.
Mevrouw Erna Froeling (secretaris), is bij de vorige Algemene Leden Vergadering benoemd.
Maar deze benoeming verloopt op grond van een statutaire bepaling en het bestuur stelt
haar her-benoeming voor.
Er zijn geen tegenstemmen en derhalve worden deze 4 bestuursleden bij acclamatie
benoemd.
6. Wijziging Huishoudelijk Reglement (art. 1.1, 3.3, 4.1)
Met instemming van de voltallige vergadering, worden de wijzigingen overgenomen.
Het betreft:
Art. 1.1: De namen en (mail)adressen van de leden …………………worden door het bestuur niet
bekend gemaakt noch aan derden verstrekt.
Art. 3.3: Het bestuur beslist over gratis toezending van het magazine aan anderen dan leden.
Art. 4.1: De Vereniging is statutair gevestigd bij de heer Reinier Sinaasappel, La Borderie,
16220 Écuras
7. Financiën
7.1/7.4 Verslag van de Penningmeester en Begroting 2017
Er zijn geen vragen aan de Penningmeester over het verslag en de begroting.
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Het kascontrolecommissie lid mevrouw Gabriëlle Eichholz leest namens de kascommissie het
verslag voor, waarin gemeld wordt dat de financiële mutaties op een juiste wijze zijn
geadministreerd en dat de administratie een zeer correcte indruk maakt.
7.3: Voorstel tot décharge bestuur
Vervolgens wordt het voorstel tot décharge van het bestuur voor het financiële beleid in
2016 gevoerd, door de leden overgenomen.
7.6: Benoeming kascontrolecommissie
Door het overlijden van het reserve-kascommissielid Dhr. Henk Kasteleijn, worden er 2
nieuwe leden gevraagd. Spontaan en vlot melden zich 2 leden: de heer Robert-Jan Leverink,
die samen met mevrouw Gabriëlle Eichholz de kascontrole over 2017 gaat uitvoeren en de
heer Geert Scholte die als reserve-lid wordt genoteerd.
7.5 Contributie 2018
Het drukken en verzenden vanuit Nederland (vanaf december 2016) kost ongeveer € 300,meer per nummer. Echter de betrouwbaarheid, de kwaliteit en de snelheid zijn fors
verbeterd en er wordt ons een hoop extra werk bespaard. Het bestuur stelt voor de
contributie m.i.v. 1 januari 2018 te verhogen met € 2,- (voor het eerst in tenminste 10 jaar!)
naar € 24,-. Onmiddellijk meldt zich de heer Luc van Gool en stelt voor er € 25,- van te
maken, het nieuwe kascommissiecontrole lid de heer Robert-Jan Leverink sluit hier op aan
met de opmerking dat deze € 1,- mogelijk dan gebruikt kan worden voor het Jubileum fonds
voor het 25-jarig bestaan van de Vereniging, waarop het nieuwe kascontrolecommissie lid
Geert Scholte opmerkt dat het een en ander dan in ieder geval goed moet worden uitgelegd
in het volgende Drop-nummer! Deze levendige betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. De
vergadering is het unaniem eens over het voorstel tot verhoging.
8. Wat verder ter tafel komt
- Uitreiking Oorkondes Ereleden door de voorzitter
De voorzitter verwijst naar artikel 4.2 van de Statuten waarin het aanwijzen van Ereleden
staat geformuleerd. Echter, de enige 2 benoemde Ereleden, oprichtster Stephanie
Noordhoff en penningmeester Beer Berenschot zijn geruime tijd geleden overleden.
Derhalve stelt de voorzitter voor om de volgende personen tot erelid te benoemen:
1. Henk van Elferen, die vanaf 2010 twee termijnen van 3 jaar heeft volgemaakt en die onder
zijn bezielende leiding als hoofdredacteur het blad Drop en Stroopwafels een metamorfose
heeft laten ondergaan en die bovendien na de bestuurscrisis van 2015 bereid was als
voorzitter a.i. op te treden.
Met instemming van de vergadering wordt de heer van Elferen benoemd en wordt hem de
Oorkonde overhandigd waarin het Erelidmaatschap zichtbaar is gemaakt.
2. Renso Vonk, die vanaf 2010 twee termijnen van 3 jaar heeft volgemaakt en die als
webmaster het blad en de Vereniging digitaal op de kaart heeft gezet. Door zijn kennis en
inzet waren ook de overige bestuursleden verzekerd van deskundige hulp bij het
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computergebruik. Met instemming van de vergadering wordt de heer Renso Vonk benoemd.
De Oorkonde zal naar hem worden opgestuurd. Hij kon helaas vandaag niet aanwezig zijn.
3. De heer Barend de Ronden, die reeds uitvoerig bedankt werd voor het vele werk dat hij
verzet heeft toentertijd bij het volledig nieuw redigeren van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en die sinds 2015 als hoofdredacteur de aanzet
tot re-styling gedaan door Henk van Elferen, energiek en enthousiast heeft vervolmaakt. De
nieuwe Drop oogst alom lof.
Om te voorkomen dat een Erelidmaatschap een uitzwaai gebaar dreigt te worden, stelt het
Bestuur voor om nu al het erelidmaatschap aan Barend de Ronden toe te kennen, in de
overtuiging dat dat hem extra motiveert om nog jaren door te gaan!
Met instemming van de vergadering wordt ook Barend de Ronden benoemd. Zichtbaar
verrast door deze onverwachte benoeming, wordt ook hem de Oorkonde uitgereikt.
- Ideeën 25-jarig Jubileum in 2020
De oproep aan de leden, in de ALV van vorig jaar, om met ideeën voor het Jubileum te
komen heeft geen resultaat opgeleverd. De belofte van het Bestuur om in deze ALV met een
concept-idee te komen wordt door de voorzitter zichtbaar gemaakt a.d.h.v. een PowerPoint
presentatie. Mogelijke data zouden kunnen zijn: 19-20-21 juni.
De presentatie wordt door de vergadering zeer enthousiast ontvangen en er melden zich
spontaan 7 leden, die willen zitting nemen in de Jubileum Commissie, t.w.: Nienke ten HoorAukema, Ria Breuring, Henk Sloot, Ria Warnau, Diny van Gool, Lowell Christiaansen, Ellen
Jacques. Namens het Bestuur zullen in ieder geval Reinier Sinaasappel en Erna Froeling
zitting nemen in deze Commissie.
9. Rondvraag
De heer Henk van Elferen stelt voor om de naam van Stephanie Noordhoff te verbinden aan
het Jubileum Fonds. Een ieder kan zich vinden in de volgende naamgeving: “Het Stephanie
Noordhoff Jubileum Fonds”.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.25 uur
Aansluitend vindt de voordracht, inclusief PowerPoint Presentatie, plaats door Dr. Ronald
Kerkhoven over het Château Rastignac, dat opvallend veel gelijkenis vertoont met het Witte
Huis in Washington.

