
 

Verslag van de 23e Algemene Ledenvergadering van de “Association Les Amis de Drop of 
Stroopwafels” op 16 mei 2018, op het Domaine d’Essendiéras in St.Médard d’Excideuil. 
 
De vergadering wordt bijgewoond door 100 personen, die 55 leden vertegenwoordigen en 
het bijna voltallige bestuur en volgt de vooraf bekendgemaakte agenda. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en heet speciaal mevrouw Meta Boreel-
Rost Onnes welkom, voorzitter van de Vereniging van 2008 tot 2014. Ook een welkom aan 
de ereleden Henk van Elferen en Barend de Ronden. Het erelid Renso Vonk was tot zijn spijt 
verhinderd. De webmaster van De Vereniging, Hans van Driel, is ook verhinderd i.v.m. een 
lang bezoek aan de Verenigde Staten tot het najaar van 2018. 
 
2. Het Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2017, wordt onveranderd 
vastgesteld. Het Jaarverslag 2017 van de voorzitter, roept geen verdere vragen op. 
 
3. Binnengekomen post/stukken: geen 
 
4. Mededelingen van het Bestuur. 
Van de Voorzitter: 
- Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing 
(vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens) en geldt voor de hele Europese Unie. In 
het Frans bekend onder de naam: Règlement Général sur la Protection des Données 
Personelles  (RGPD 2018). 
Citaat uit de 39e overweging van EU verordening 2016/679: 
….Natuurlijke personen moeten bewust worden gemaakt van de risicio’s, regels, waarborgen 
en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, als ook van de wijze 
waarop zij hun rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer 
bepaald dienen de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, 
expliciet en gerechtvaardigd te zijn en te zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens 
worden verzameld. De persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en 
beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt…  
 
De Vereniging heeft t.a.v. de persoonsgegevens (data) het onderstaande gewaarborgd: 
- In het Huishoudelijk Reglement staat de volgende bepaling: “De namen en (mail-)adressen 
van de leden (NAW-gegevens) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de realisering 
van de doelstellingen van de Vereniging en worden door het Bestuur niet bekend gemaakt 
noch aan derden verstrekt. 
- Het Verzendhuis van het magazine Drop heeft een geheimhoudings-garantie afgegeven. 
Daarmee is het gebruik van uw gegevens strak geregeld. 
- Als lid is het voor u net zo gemakkelijk om toestemming voor gebruik van uw gegevens te 
geven, als om die in te trekken 
- Als lid hebt u nu al het recht om bij einde lidmaatschap te vragen uw persoonsgegevens te 
verwijderen. 
- Als lid kunt u via de ledenadministratie vragen om te laten zien welke gegevens er van u 
zijn opgeslagen bij de Vereniging.                                                                                           ../.2    



 

Om van de leden de vereiste toestemming te krijgen, gaan wij vanaf nu in het Colofon van 
het magazine DROP de volgende tekst opnemen: 
De “Association les Amis de Drop of Stroopwafels”, de uitgeefster van dit blad, respecteert de 
privacy van de leden en de bezoekers van de website en draagt zorg voor de vertrouwelijke 
behandeling van de persoonlijke informatie die u heeft verschaft. Aanwending van de 
persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de RGPD 2018 (de AVG in 
het Frans). 
Het Bestuur heeft besloten voorlopig de AVG op deze manier vorm te geven.  
De Vergadering stemt hier mee in. 
 
- Ledenwerving 
De voorzitter verwijst naar zijn jaarverslag 2017, waarin vermeld staat dat ledenwerving de 
grootste prioriteit heeft. Ondanks 80 nieuwe aanmeldingen sinds de vorige ALV (inclusief 
cadeau-abonnementen) groeien we niet, omdat er net zoveel opzeggingen zijn door 
natuurlijk verloop of door definitieve terugkeer naar Nederland van leden. Bij aantreden als 
voorzitter was het streven om in 2020 te groeien naar 800 leden Werving via internetsites 
en via cadeau-abonnementen (die niet altijd verlengd worden) levert niet genoeg op. De 
ervaring heeft geleerd dat Nederlandse vrienden met een vakantiehuis hier, of Nederlanders 
in de omgeving die hier permanent wonen, blij verrast zijn na kennismaking met DROP en 
dan vaak lid worden. Dit zou op grotere schaal moeten gebeuren en de voorzitter roept de 
hulp van de leden van de Vereniging in, om ieder één nieuw lid te werven. Hiervoor liggen bij 
de ingang flyers en oude nummers van DROP die meegenomen kunnen worden. 
 
- Van de hoofdredacteur 
De hoofdredacteur meldt dat er een goede continuïteit is met het blad en dat mede dankzij 
de “helden van DROP” zoals hij de schrijversgroep noemt, steeds weer mooie en 
inhoudelijke artikelen kunnen worden opgenomen, waaraan hij als hoofdredacteur,  af en 
toe ook nog sleutelt. Hij meldt dat hij zich goed voelt bij het blad en vraagt de Vergadering of 
dat voor hen ook geldt. Zijn vraag wordt met een applaus beantwoord! 
 
5. (Her)benoeming Bestuursleden 
Het Bestuur draagt mevrouw Wilma Duijvestijn-Baljeu voor als bestuurslid belast met de 
ledenadministratie en -werving, zij heeft zich voorgesteld in DROP 120. Zij gaat mevrouw Ans 
Roelofs opvolgen, die deze taak, eerst als medewerker en later als bestuurslid, vanaf de ALV 
2014 tot nu vervuld heeft. Haar terugtreding is op eigen verzoek en de voorzitter bedankt 
haar namens het Bestuur, voor haar enthousiasme, geduld en nauwgezetheid waarmee ze 
de ledenadministratie heeft verzorgd en prijst haar kalme en vooral verstandige houding, 
waarmee ze de stormachtige bestuurs-turbulentie heeft doorstaan. Vervolgens overhandigt 
hij Ans een haar passend cadeau en neemt de Vergadering onder luid applaus afscheid van 
haar. 
Verder draagt het Bestuur ter herbenoeming voor het erelid Barend de Ronden als 
hoofdredacteur en lid van het Bestuur en Arie Sluimer als penningmeester en lid van het 
Bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld, dus verkiezing is niet nodig. 
De 3 kandidaten worden door de Vergadering bij acclamatie aanvaard. 
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6. Het 25-jarig Jubileum in 2020 
De voorzitter van de Jubileum Commissie Jan Jaap ten Hoor geeft een overzicht van de door 
de Commissie tot nu toe ontwikkelde plannen. 
De datum is vastgesteld op 24 en 25 juni 2020 en het Lustrum wordt gehouden hier op het 
prachtige, goed geoutilleerde, Domaine d’Essendiéras. 
Er wordt begonnen met de gebruikelijke Algemene Ledenvergadering en na een simpele 
lunch zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden. Enkele activiteiten zijn al bekend, o.a. zal de 
geschiedenis van DROP vertoond worden op speciale wijze, er zal een poppenspeler zijn en 
ook het domaine d’Essendièras kan tegen inschrijving en betaling activiteiten aanbieden, 
o.a. golf. 
’s Avonds wordt er, na het aperitief, een Lustrum Diner-dansant in het vooruitzicht gesteld! 
Overnachtingsmogelijkheden zijn er op het Domaine volop (hotel, gîtes, camping) en de 
leden worden geacht dit zelf met domaine d’Essendiéras te regelen. Meer informatie vindt u 
op hun site: www.essendieras.fr  
De tweede dag, na het ontbijt, zullen er weer activiteiten zijn en er wordt afgesloten met 
een gezamenlijke brunch. 
De voorzitter Jan Jaap ten Hoor doet een oproep aan de leden om meer ideeën kenbaar te 
maken aan de secretaris van de Jubileum Commissie via mailadres:  lowell@christiaanse.fr 
 
De voorzitter Reinier Sinaasappel meldt dat de hoofdredacteur Barend de Ronden in het 
najaar 2019 in DROP alvast begint met een niet al te vrijblijvende oproep tot inschrijving 
voor het Jubileum, om op tijd een idee te krijgen van het aantal deelnemers. 
 
7. Financiën 
7.1 Jaarstukken 2017, de penningmeester meldt dat er een klein overschot is omdat de 
bestuurskosten t.o.v. 2016 zijn gedaald. De Algemene Reserve blijft gehandhaafd.  Er zijn 
verder geen vragen/opmerkingen. 
7.2 Mevrouw Gabriëlle Eichholz meldt, ook namens het tweede lid de heer Jan Levering, dat 
ze zeer tevreden zijn en leest vervolgens het verslag van de kascontrolecommissie voor. 
7.3 Vervolgens wordt door de Kascontrolecommissie voorgesteld het Bestuur en daarmee 
ook de penningmeester, te déchargeren, waarmee de Vergadering instemt. 
7.4 Begroting 2018. Hierover zijn geen vragen/opmerkingen 
7.5 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten op € 24,- per jaar. 
De bijdrage aan het Stephanie Noordhoff Jubileumfonds blijft ook ongewijzigd op € 1.-. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
7.6 Benoeming Kascontrolecommissie.  Volgens artikel 14 van de Statuten moeten wij nu 
afscheid nemen van mevrouw Gabriëlle Eichholz, die 2 jaar lid is geweest en neemt het 
reserve-lid Geert Scholte haar plaats in, die samen met het zittende lid Jan Leverink de 
nieuwe kascontrolecommissie gaan vormen. Als nieuw reserve-lid meldt zich spontaan de 
heer Jan Henk Verheij. De Penningmeester bedankt mevrouw Eichholz voor haar inzet en 
overhandigt haar een gepast presentje. 
 
8. Wat verder ter tafel komt 
De voorzitter stelt de vergadering voor om mevrouw Meta Boreel-Rost Onnes het  
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erelidmaatschap van de Vereniging “Les Amis de Drop en Stroopwafels”  toe te kennen. 
Meta nam in 2008 het voorzitterschap van oprichtster Stephanie Noordhoff  over en leidde 
de Vereniging tot 2014. In die 2 bestuursperiodes heeft zij, onder soms zeer moeilijke 
persoonlijke omstandigheden, de vereniging de 21e eeuw ingeleid. Het erelidmaatschap was 
in de tijd van haar afscheid een beetje uit het vizier geraakt, maar nu het sinds vorig jaar 
weer in ere hersteld is, wordt het hoog tijd om ook haar het erelidmaatschap toe te kennen. 
De Vergadering aanvaardt dit voorstel bij acclamatie en onder luid applaus reikt de 
Voorzitter haar de oorkonde uit. 
 
9. Rondvraag 
Henk van Elferen stelt de vergadering voor om het Bestuur, met een groot applaus te 
bedanken voor hun vrijwillige werk en inzet. Aldus geschiedde! 
 
10. Waarop de voorzitter om 12.00 uur de vergadering sluit en de heer Jeroen Bakker, 
eigenaar van domaine d’Essendiéras en vandaag onze gastheer, aankondigt, die aansluitend 
een voordracht houdt over de ontwikkelingen van het Domaine. 
 
In zijn voordracht spreekt de heer Bakker voornamelijk over het volgende grote project, dat 
in 2009 is opgestart. 
Na zelfvoorzienend te zijn w.b. water en afvalwater, werd er naar mogelijkheden gezocht om 
ook zelfvoorzienend te kunnen zijn w.b. energie. Er werden verschillende opties onderzocht 
(o.a. opwekken met verbranden van hout(snippers) van het eigen bos, of via een 
waterkrachtcentrale in het bestaande riviertje rondom het domein), maar er is uiteindelijk 
gekozen voor het bouwen van een 18 hectare zonnepanelen terrein, dat in 2019 gereed zal 
komen. 
Een interessante en zeer prikkelende voordracht! 
 
 
 
 
Reinier Sinaasappel, voorzitter                                     Erna Froeling, secretaris 


