
 

 
 

Notulen Jaarlijkse Openbare Vergadering 2015  
Stichting Stadsraad Monnickendam 

 
Gehouden op 3 maart 2015, aanvang 21.30 uur 
 
In deze openbare vergadering legt de Stichting verantwoording af aan donateurs en contribuanten. Deze zijn 
stemgerechtigd op de Openbare Vergadering. 
 
 
Aanwezig: Titia Leewis, Jans Berger, Marja Groot, Foppe van Dijk, Roel Bijlsma, Simon Ooms, Dora van der Meer, 
Tiny Persijn, Tineke Zuidema, Robert van Duuren, Fred Holthuis, Paul Mantje, Huub Beckers, Arthur Hulsebos (en 
verder zie presentielijst) 
 
Na een zeer inspirerend en belangeloos optreden van Peter Faber ten bate van de Stichting Stadsraad opent 
voorzitter Fred Holthuis rond 21:30 uur de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Stadsraad. 
 
- Hij dankt Simon Ooms voor het regelen en verzorgen van de (vergader)accommodatie.  
- Hij bedankt de donateurs voor hun steun en bijdrage in het afgelopen jaar.  
- De voorzitter heeft een afmelding van verhindering ontvangen van Cees de Wilde. 
 
Dan wordt de agenda van de vergadering besproken. 
 

1. Opening 
2. Verkiezing van leden Stichtingsbestuur 
3. Bespreken van de notulen Openbare Jaarvergadering 2014 
4. Toelichting op jaarrekening door de penningmeester 
5. Afsluiting. 

 
1. De opening heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 
2. Verkiezing leden Stichtingsbestuur. 

Van de zittende bestuursleden hebben Fred Holthuis en Paul Mantje zich weer verkiesbaar gesteld. 
Robert van Duuren wordt door de voorzitter voorgedragen als kandidaat bestuurslid met de taak 
fondsenwerving en de rol van vice-voorzitter. Secretaris Huub Beckers treedt af. De voorzitter bedankt 
Huub Beckers voor zijn inzet in de afgelopen 4 jaar. Voor de functie van secretaris heeft zich Arthur 
Hulsebos kandidaat gesteld. Hij presenteert zich aan de aanwezigen van de vergadering. Arthur is 
eigenaar en directeur van Multimetaal, bestaande uit Multimetaal Constructie B.V. , Multimetaal Offshore 
B.V en Multimetaal Maintenance B.V. Arthur heeft bestuurlijke ervaring opgedaan, ondermeer bij VNO-
NCW Noordwest-Holland.  
 

 
In het kader van de bestuursverkiezing van de Stichting Stadsraad van vanavond licht de voorzitter de 
rolverdeling tussen Stichting en de Stadsraad toe. De Stichting faciliteert de Stadsraad maar evalueert 
ook het functioneren van de Stadsraad en draagt zorg voor fondsenwerving.  

 
Aangezien de voorzitter zijn eigen herverkiezing niet kan leiden, neemt de secretaris Huub Beckers het 
stokje over van de voorzitter voor dit onderdeel. Hij bespreekt het profiel zoals dit geldt voor een 
bestuurslid van de Stichting en vraagt vervolgens of er naast Fred Holthuis nog andere kandidaten zijn 
voor de functie van voorzitter. Dit is niet het geval. Dan stemmen de aanwezigen middels handopsteken 
en wordt Fred Holthuis bij acclamatie herkozen voor de duur van 4 jaar. Deze neemt het voorzitterschap 
dan weer op zich en achtereenvolgens worden Robert van Duuren, Arthur Hulsebos en Paul Mantje bij 
acclamatie voor de duur 4 jaar gekozen. 

 
 



 

 
 

3. Bespreken notulen Openbare Jaarvergadering Stichting Stadsraad 2014. 
De voorzitter neemt deze inhoudelijk en tekstueel door. Foppe van Dijk vraagt naar de visie van de 
Stichting; een vraag die - zoals hij meldt - ook al een jaar eerder stelde maar nog niet is beantwoord. De 
voorzitter antwoordt dat het bestuur zich meerdere malen over de visie heeft gebogen om uiteindelijk te 
constateren dat deze visie te vinden is in de Statuten van de Stichting. 
 

4. Toelichting op de jaarrekening door de penningmeester. 

Paul Mantje geeft rekenschap van de financiële ontwikkeling van de Stichting in het afgelopen jaar. Het 
algemene beeld is dat Stichting er beter voor staat dan in 2014. Dora van der Meer vraagt naar de reden 
voor de grootste kostenpost: de vernieuwde website. De penningmeester legt uit dat daar subsidie van 
het Rabobank Coöperatiefonds voor is ontvangen en de voorzitter benadrukt dat het een eenmalige 
uitgave betreft en het belang van de website als platform voor referenda en andere interacties met 
burgers uit Monnickendam. 
Op voorstel van de vicevoorzitter verleent de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge 
voor het gevoerde financiële beleid. Penningmeester Paul Mantje wordt bedankt voor zijn goede werken. 
 

5. Afsluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en sluit om 22.00 uur de vergadering. 
 

Huub Beckers, secretaris Stichting Stadsraad Monnickendam 
 

 


