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Datum: 6

De AV was onze eerste bijeenkomst in De Castagnet en werd bezocht door 19 leden; drie leden gaven
bericht van verhindering.
Korte samenvatting:
1 De jaarstukken werden besproken en goedgekeurd. Opmerkingen hierbij: Gezien de financiële staat
van de Kring is besloten de contributie onveranderd te laten voor het jaar 2013 zijnde 20 euro ,waarvan
2,50 afgedragen zal worden aan de SNPK. Gezien de onzekere situatie bij het Geldmuseum cq de
bibliotheek daarvan is besloten de donatie aan de SNPK op te schorten want de donatie zou geoormerkt
zijn voor de bibliotheek.
2 De kascommissie (Frans W. en Jan R.) bracht een positief verslag uit en stelde de vergadering voor het
bestuur te dechargeren; alzo geschiedde.
3 De kascomissieleden werden bedankt voor hun inzet voor de kascommissie. Frans W. treedt af en zijn
plaats zal worden ingenomen door Jan L.
4a De vergadering dankte Hans R. voor zijn inzet als penningmeester omdat zijn termijn is als bestuurslid
erop zit. Hij was echter niet alleen aftreedbaar maar ook herkiesbaar.
4b De vergadering ging akkoord met herbenoeming van Hans R. in het bestuur. Hij zal zijn functie van
penningmeester de komende vier jaar voortzetten.
4c Er wordt teruggekomen op de begroting voor 2012 en met name de financiële speelruimte die er is
om geld te besteden aan een viering van ons 50-jarig bestaan in oktober (oprichting: 2 oktober 1962).
- Er doet zich de mogelijkheid voor om dit samen met het Genootschap te doen en wel op 29 september
als het Genootschap haar halfjaarlijkse vergadering in Rotterdam wil houden. We stellen voor de twee
bijeenkomsten te combineren. Onze bijdrage zal een lezing zijn over een typisch Rotterdams onderwerp,
dat nog ingevuld moet worden. Verder zullen we ons conformeren aan het programma van het
Genootschap. We zoeken een locatie in de buurt van De Esch. De kosten van zaalhuur, koffie en thee
worden gedeeld met het Genootschap. De vergadering stelt hiervoor een maximum kringbijdrage van
1500 euro vast. Daarnaast wordt een maximumbedrag van 750 euro vastgesteld voor een blijvende
herinnering aan viering van het 50-jarig bestaan. Een meer precieze begroting zal aan de leden worden
voorgelegd als er meer bekend is over de accommodatie en de mogelijke herinnering met de daarbij
horende kosten.
NB: De begroting voor het lustrum is daarom niet opgenomen in de begroting 2012, maar het geld moet
wel vrij opneembaar worden gehouden.
5 Er werd voorgesteld mogelijkheden te onderzoeken voor een excursie naar: of het museum het
Valkenhof, Nijmegen of het Rijksmuseum, Amsterdam. De voorzitter zal info inwinnen via zijn netwerk.
Van de leden die een bijdrage aan het komende jaar programma wil leveren biedt Frans W. zich aan.
Het onderwerp zal later worden ingevuld.
6 De vergadering wordt gesloten na de situatie / laatste ontwikkelingen rond het Geldmuseum, Utrecht te
hebben doorgesproken.
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