
1

BRUG NAAR DUIDELIJKHEID

Jaarlijkse Openbare Vergadering Stichting Stadsraad

Monnickendam

Gehouden op 25 februari 2013 aanvang 20.00 uur

Kort verslag

Op 25 februari 2013 heeft het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam de
tweede statutaire Openbare Vergadering gehouden ten huize van Rob en Maaike
Boonzaijer Flaes, Noordeinde 50 in Monnickendam.

De contribuanten zijn uitgenodigd middels de plaatsing van het persbericht in de
locale media.

De penningmeester is décharge verleend. Veel aandacht is besteed aan

fondswerving.

Agenda

Op het programma staat de volgende agenda:

1. welkom

2. vaststelling van de agenda

3. mededelingen en ingekomen stukken

4. goedkeuring notulen 5 maart 2012

5. goedkeuring van de Jaarrekening 2012, tevens verlening decharge

penningmeester

6. rondvraag en sluiting

Aanwezig waren namens het bestuur: voorzitter/secretaris Huub Beckers en
penningmeester Paul Mantje. Van de stadsraad en contribuanten waren de volgende
personen aanwezig: Fred Holthuis (vz), Titia Leewis (secretaris), Dora van der Meer,
Harm Scheepstra, Roel Bijlsma, Herman van Elteren (deels).

Kader en plaatsbepaling van de Openbare Vergadering

De Stichting Stadsraad Monnickendam heeft als belangrijkste doelstelling het
onderhouden en op afstand aansturen van de Stadsraad Monnickendam als
uitvoeringsorgaan binnen de kaders en condities die noodzakelijk zijn voor een
goede en zuivere vervulling van de taken zoals vastgelegd in het huishoudelijk

reglement. De stichting zorgt voor de financiën, werft donateurs en contribuanten,
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sluit als rechtspersoon overeenkomsten zoals een convenant met de gemeente
Waterland, verzorgt vergaderruimte, verkiezingen, vervanging van leden, training en
opleiding van leden van de Stadsraad, stelt de website en sociale media als Twitter
en Facebook ter beschikking en regelt zaken die nodig zijn om de Stadsraad
Monnickendam optimaal te laten functioneren.

In deze Openbare Vergadering legt de Stichting verantwoording af aan donateurs en
contribuanten. Deze zijn stemgerechtigd op de Openbare Vergadering.

Verslag

1. Voorzitter van het Stichtingsbestuur opent de vergadering en heet ieder
welkom.

2. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken: Fred Holthuis heeft in verband met het
voorzitterschap van de Stadsraad tot de verkiezingen op 19 maart 2014 zijn
functie als Stichtingsvoorzitter neergelegd. Huub Beckers is nu voorzitter
/secretaris.

4. De notulen van de Openbare vergadering op 5 maart 2012 worden
goedgekeurd. Besloten wordt dat de notulen door webmaster Roel Bijlsma
integraal op de website kunnen worden geplaatst.

5. De Stichting is de donateurs erkentelijk voor hun bijdragen. Penningmeester
Paul Mantje stelt dat de liquiditeit goed lijkt, doch er is een schuld van €
191,70 aan de voorzitter. In 2011 hadden we een bedrag aan trainingkosten
van € 357,-- welke in 2012 zijn betaald. Huub Beckers heeft de training in juli
2011 om niet gegeven. Harm Scheepstra geeft aan dat hij ook bereid is om de
training gratis te geven. In de toekomst zal Huub Beckers samen met Harm
Scheepstra de training verzorgen wanneer dat wenselijk is. Titia Leewis en
Fred Holthuis hebben samen aan de burgemeester een hogere bijdrage
gevraagd omdat Monnickendam 10.000 inwoners heeft en kernen met ca. 250
inwoners dezelfde vergoeding krijgen als de Stichting Stadsraad
Monnickendam. In 2012 hebben we minder inkomsten gehad omdat we geen
startsubsidie hebben gekregen. De automatische incassering bij de Rabobank
kan vanaf mei 2013 starten, dus  2 jaar na het openen van de rekening. De
penningmeester wordt, onder dankzegging voor zijn werkzaamheden,
decharge verleend.

6. Dora van der Meer vraagt wat de adviseurs doen. Ze volgen ons positief
kritisch. Roel Bijlsma stelt voor om de donateurs persoonlijk uit te nodigen
conform de donateurslijst van 5 juni 2012. Fred Holthuis zal die lijst naar Roel
sturen. Fondswervingsideeën: Fred Holthuis zal een subsidie-aanvraag
indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds. Voorts zal hij de ANBI status bij
de Belastingdienst aanvragen. In mei aanstaande zullen weer
machtigingskaarten voor donateurs worden gemaakt. De Fondswerving is een
taak van de Stichting, die dat delegeert aan de Werkgroep Fondswerving. Titia
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Leewis zoekt uit wie van de Stadsraadsleden zich daarvoor hebben
opgegeven. Huub Beckers is voorzitter van de werkgroep. Take Dammen zal
worden uitgenodigd om te komen brainstormen.

Om 21.00 uur dankt de voorzitter de aanwezigen en de familie Boonzaijer Flaes voor
de gastvrijheid en sluit daarna de vergadering.

Huub Beckers, secretaris Stichting Stadsraad Monnickendam


