Verslag ledenvergadering van “Vrienden van het Nuborgh College”
Datum
Aanvang
Locatie

: 2 december 2021
: 20.00 uur
: Oostenlicht, Elburg

Aanwezig:
Leden van het bestuur:
Andries Leusink
Joke Kramer
Linda vd Meulen
Klaas Smid
Hans Hofman

(voorzitter)
(lid)
(lid)
(secretaris, volgens het schema van aftreden en herbenoemen
afgetreden per 1 okt. 2021)
(penningmeester)

Wally Marchand

(afgetreden als voorzitter medio 2020)

Jan Klein

(directeur-bestuurder Nuborgh College)

Om 20 uur opent de voorzitter, Andries Leusink, de vergadering met lezing en gebed.
Bedoeling van deze avond.
Na enig uitstel gedurende de afgelopen maanden op basis van corona vond dan toch
deze avondbijeenkomst plaats in de personeelskamer van het Oostenlicht in Elburg.
Bedoeling van deze avond was drieledig:
(i)
een reguliere vergadering van het bestuur van “Vrienden…”,
(ii)
een ledenvergadering beleggen (uitgesteld i.v.m. corona maatregelen en
(iii) daarnaast formeel afscheid nemen van Wally Marchand (afgetreden als
voorzitter medio 2020) en Klaas Smid (afgetreden per 1 oktober 2021).
Hans Hofman wordt vervolgens welkom geheten als nieuw bestuurslid binnen de
vereniging. Ieder van de aanwezigen is hiermee akkoord.
In een voorstellingsrondje vertelt ieder kort wie hij/zij is en waarom hij/zij indertijd
bestuurslid is geworden.
Daarna volgen we de agenda van de ledenvergadering.
Vervolgens passeren de jaarverslagen.
De voorzitter en secretaris lichten de verslagen toe.

De voorzitter meldt dat er dit jaar geen kascontrole heeft plaats gevonden gezien de
geringe betalingen. De rekening van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College zit
opgenomen als grootboekrekening binnen het Nuborgh College. Alle betalingen van de
vereniging worden uitgevoerd door de Financieel Directeur van het Nuborgh College.
Jaarlijks legt de Financieel Directeur een financiële verantwoording af en een vindt er
een accountantscontrole plaats m.a.w.: er kan hoegenaamd niets fout zijn gegaan..
Besloten wordt om de kascontrole in de komende jaren ook mee te nemen in de
volgende bestuursvergadering.
Hierna wordt afscheid genomen van Jan Klein, Wally Marchand en Klaas Smid.
Met elkaar komen we tot het benoemen van een aantal wapenfeiten en andere
memorabele wapenfeiten van de betrokken personen.
Andries heeft voor alle een bijpassende wijn en bloemen.
Vanuit het Nuborgh College neemt Jan Klein tevens afscheid van Wally Marchand en
Klaas Smid: beiden hebben heel wat jaren hun energie gestoken in het bestuur en de
raad van toezicht van het Nuborgh College. In zijn afscheid verduidelijkt Jan Klein nog
even het logo van Nuborgh: de nieuwe burcht en de weg ernaar toe zijn hierin afgebeeld.
Waarvan akte!
Nunspeet, 7 december 2021

Klaas Smid

