
 

Verslag van de 24e Algemene Leden Vergadering van de “Association Les Amis de Drop of 
Stroopwafels” op 22 mei 2019, op het Domaine d’Essendiéras in St. Médiard d’Excideuil 

 

De vergadering wordt bijgewoond door 98 personen, die 55 leden vertegenwoordigen en de 
bestuursleden: Reinier Sinaasappel, voorzitter, Erna Froeling, secretaris, Barend de Ronden, 
hoofdredacteur, Arie Sluimer, penningmeester, Wilma Duijvestijn-Baljeu, ledenadministratie en 
werving, Gert Rook, marketing en fondswerving, Paulien Klein Blog, a.i. bestuurslid en volgt de in 
Drop 124 bekendgemaakte agenda. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en heet alle leden van harte welkom. De grote 
opkomst is verheugend en toont aan dat de Vereniging springlevend is. 

 

2. Het Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2018 wordt onveranderd 
vastgesteld. Het jaarverslag 2018 van de voorzitter, roept geen verdere vragen op.  

 

3. Binnengekomen post/stukken 

Naast de berichten van verhindering, geen. 

 

4. Mededelingen van het Bestuur 

Van de Voorzitter: 

- Het bestuurslid voor Digitale Communicatie, de heer Hans van Driel, kon er vandaag helaas 
niet bij zijn. Zoals aangekondigd in Drop 124, gaat hij het Bestuur verlaten, hij zal zijn termijn 
van 3 jaar niet verlengen. Gisteren heeft het Bestuur afscheid van hem genomen.  

- Na het verschijnen van Drop 124 heeft de secretaris,  mevrouw Erna Froeling, aangekondigd 
het Bestuur te gaan verlaten, omdat zij op korte termijn, definitief terug zal gaan naar 
Nederland. 

- Voor beide functies zijn nog geen opvolgers gevonden. Na een korte beschrijving van de 
functie-inhoud voor Digitale Communicatie, roept de voorzitter belangstellenden voor één 
van de functies op, om zich tijdens de lunch bij hem te vervoegen voor een nadere 
kennismaking. 

- De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de door hen of ons 
gevonden opvolgers te laten functioneren tot de volgende ALV en ze dan verkiesbaar te 
stellen. 

- Ter aanvulling op zijn jaarverslag over 2018, deelt de voorzitter mede, dat het daarin 
vermelde experiment met de Vereniging van Eigenaren Le Chat,  geen vervolg zal krijgen. 
Tevens roept de voorzitter de aanwezigen op om,  in het kader van Leden maken Leden,  in 
eigen kring of omgeving te zoeken naar mogelijke nieuwe leden, om het ledental (nu circa 
600) op peil te houden (er is een verloop van 10% per jaar), maar beter nog om het 
ledenaantal te verhogen. 
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Van de Hoofdredacteur 

- De hoofdredacteur uit zijn tevredenheid over de stand van zaken betreffende Drop en nodigt 
leden uit om te melden als ze een andere mening zijn toegedaan. 

- Vervolgens benadrukt hij dat het blad zijn kwaliteit met name dankt aan de inzet van de 
vrijwillige schrijvers. De in grote getale aanwezige schrijvers, worden vervolgens één voor 
één door de Hoofdredacteur voorgesteld aan de vergadering en met een luid applaus 
bedankt voor hun deelname aan en inzet voor Drop.                                                                                                            

- De hoofdredacteur meldt tevens dat hij over 2 jaar zal aftreden en doet een   dringende 
oproep voor een opvolger, die bij voorkeur, in de komende 2 jaren eerst als adjunct 
hoofdredacteur kan functioneren, om de overgang soepel te laten verlopen. 

 

5. Benoeming Bestuursleden 

Het Bestuur draagt voor als bestuurslid mevrouw Pauline Klein Blog. Zij stelde zich voor in Drop 124. 
Binnen het Bestuur zal zij het vicevoorzitterschap gaan bekleden. Deze functie wordt ingesteld om de 
toekomstige opvolging van de voorzitter te vereenvoudigen. 

Voorts draagt het Bestuur ter herbenoeming,  de heer Reinier Sinaasappel voor als voorzitter en lid 
van het Bestuur.  

De (her)benoemingen geschieden bij acclamatie. 

Hans van Driel (na een statutaire 3-jaarsperiode) en Erna Froeling (ook na 3 jaar, maar alleen wegens 
de voorgenomen terugkeer naar Nederland), treden op eigen verzoek af. 

Vervolgens neemt de voorzitter, met een gepast cadeau afscheid namens het Bestuur,  van Erna 
Froeling en dankt haar voor haar inzet en enthousiasme en maakt de vergadering deelgenoot van het 
feit dat ze dit met pijn in haar hart doet. 

 

6. Het 25-jarig jubileum op 24 en 25 juni  2020. 

Door middel van een Powerpoint presentatie, door mevrouw Nienke ten Hoor-Aukema, lid van de 
Jubileum Commissie, wordt het voorlopige programma voor het 2-daagse Jubileum gepresenteerd. 
Het goed gevulde en gevarieerde programma wordt door de Vergadering enthousiast ontvangen. 

Met dank aan de Jubileum Commissie, vervolgt de voorzitter dat in het decembernummer (127) van 
Drop uitgebreid aandacht zal worden besteed aan het Jubileum, met interviews e.d. Om geen risico 
te lopen heeft het Bestuur ervoor gekozen om de leden te verzoeken zich eind december 2019 aan te 
melden voor het Jubileum. Dit kunt u doen via het aanmeldformulier, dat separaat per mail of post 
aan u zal worden gestuurd. Begin januari 2020 hebben we dan een indicatie van het aantal 
deelnemers, op grond waarvan een besluit genomen kan worden over de verdere voortgang 
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7. Financiën 

7.1 Het verslag 2018 van de Penningmeester roept geen vragen op.   

7.2 De heer Levering, voorzitter van de kascommissie, leest het verslag voor en uit namens de 
commissie zijn tevredenheid over de stukken. 

7.3 Vervolgens wordt door de Kascommissie voorgesteld het Bestuur en daarmee de 
Penningmeester te déchargeren, waarmee de Vergadering instemt. 

7.4 De begroting 2019 roept geen vragen op. Naar aanleiding van de getoonde begroting voor het 
Jubileum, doet het lid Ton Wolffers het voorstel om de contributie tijdelijk met € 5,- per lid te 
verhogen om de kosten omlaag te brengen. Na peiling van de vergadering, concludeert de voorzitter 
dat deze verhoging niet verplicht gesteld kan worden aan alle leden, hooguit kan er een aanbeveling 
gedaan worden voor een vrijwillige bijdrage. De vergadering kan zich hier in vinden. 

7.5 Het Bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 ongewijzigd te laten op € 24,- per jaar + € 1,- 
voor het Stephanie Noordhoff Jubileumfonds. Het voorstel wordt door de Vergadering aangenomen. 

7.6 Volgens artikel 14 van de statuten treedt de voorzitter van de Kascommissie, de heer Jan 
Leverink, na 2 jaar af. Geert Scholte neemt zijn plaats in en het reserve-lid Jan Henk Verheij wordt nu 
lid. Op de vraag van de voorzitter wie zich als reserve-lid van de Kascommissie beschikbaar wil 
stellen, meldt zich spontaan de heer Ton Wolffers. De penningmeester neemt gepast afscheid van de 
heer Jan Leverink en dankt hem voor zijn inzet. 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

 De voorzitter meldt dat de eerstvolgende ALV plaats zal vinden tijdens het Jubileum op 24 en 25 juni 
2020, hier op het Domaine d’Essendièras 

9. Rondvraag, De heer Arjan van Geuns, voorzitter van de FANF, verzoekt om nog eens te overwegen 
weer lid te worden van de FANF. De voorzitter zegt toe dit in een volgende bestuursvergadering 
wederom te agenderen, maar merkt op dat leden van de FANF Verenigingen zijn die de belangen van 
hun leden behartigen en dat doet de Vereniging “Les Amis de Drop of Stroopwafels”  niet. 

10. Waarop de voorzitter de vergadering sluit om 12.07 uur en de heer Peter van Dijk aankondigt, 
o.a. oud correspondent voor het NRC in Parijs en schrijver van boeken (zie Drop 124 blz. 8, waarin hij 
zich voorstelt).  

In zijn voordracht over zijn boek “De beste krant van Europa” (18e eeuw) komt Peter van Dijk tot 
vergelijkingen en overeenkomsten met de krant van nu, met veel feiten die wij nog niet kenden. 

Een prachtig en boeiend betoog! Na afloop vonden de door Peter van Dijk gesigneerde boeken een 
succesvolle afzet. 
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Erna Froeling, secretaris          Reinier Sinaasappel, voorzitter 


