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Opening 

Voorzitter Henrik de Moel opent de vergadering. Hij heet de leden welkom en merkt en passant op 

dat de opkomst dit jaar 500% hoger ligt dan vorig jaar.  

 

Agenda 

Er worden nog twee punten aan de agenda toegevoegd:  

- Hoe is het nu met Dionysos? 

- Het lustrum 2012  

 

Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is door het toen aanwezige lid gelezen. Na de vergadering ligt 

het ook nog ter inzage en het wordt bij deze vastgesteld.  



 

Abactiaal jaarverslag 

Corine informeert de aanwezige leden over de administratieve stand van zaken. Er zijn 22 nieuwe 

leden verwelkomd sinds de vorige vergadering, in juni 2008. Twaalf reünisten hebben hun 

lidmaatschap opgezegd. Er werden twee huwelijken gemeld en elf geboorten.  

 

Financieel jaarverslag 

Ook financieel gezien had de reünistenvereniging geen spannend jaar. Linda vertelt dat de uitgaven 

ook afgelopen jaar weer lager waren dan de inkomsten (contributie). We hielden per saldo ……. Over. 

De Robecorekening is opgeheven en vervangen door een Postbankrekening, waardoor makkelijker 

geld is over te schrijven. Bovendien heeft deze rekening een hogere rente. De jaarbijdrage aan 

Dionysos is gekort met de deurwaarderskosten die ontstonden omdat Dionysos facturen niet 

doorstuurde. Ter informatie: We hebben een bericht ontvangen dat een lening, aangegaan in 2001, 

is afbetaald. De mededelingen zijn verstuurd aan Henrik de Moel. Alleen weet niemand van de 

lening. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een lening van het SB. 

Contributie 

Hoewel er jaarlijks aardig wat contributie binnenkomt, betalen veel leden niet. Daardoor ontstaan 

geen grote problemen, want de vereniging zit aardig in de slappe was. Er ontstaat even een discussie 

of de contributie niet de naam ‘vrijwillige bijdrage’ zou moeten krijgen. Na wat op- en aanmerkingen 

wordt toch, vanwege de wel betalende leden, dit niet te doen. Wel wordt besloten dat we niet meer 

actief achter niet betalende leden aan zullen vangen.  

 

Kascontrolecommissie 

De afrekening 2008 is bekeken en goedgekeurd door Alice Ogink. Henrik de Moel dankt haar hartelijk 

voor haar dienst en hamert haar vervolgens uit. Frank Warringa wordt ingehamerd als 

kascontrolecommissie voor 2009.  

Begroting 

Er is genoeg geld in kas. Nu wordt er jaarlijks een feest gehouden. Maar er kan financieel gezien 

meer. In 2012 zal Dionysos (voorheen Hendrik) 65 jaar bestaan. Er wordt daarom besloten om een 

bedrag van 10.000 euro te reserveren. Van dat bedrag zal een deel van het lustrumfeest en/of 

activiteiten voor de reünisten worden betaald. Er zal nog een reünistenlustrumcommissie worden 

ingesteld.  

 

Website nieuws 

De website is vernieuwd! Anja vertelt dat de site is opgefrist en er onder andere een forum is 

bijgekomen. Er zijn al negen mensen lid van het forum. In de laatste nieuwsbrief en via een mail aan 

de reünisten van wie we een mailadres hebben, is de vernieuwde website genoemd. Het 

bezoekersaantal is na deze berichten gestegen.  

Hoe is het met Dionysos (ingelast agendapunt) 

Henk Leo Deuzeman vertelt hoe het er met Dionysos voorstaat. Er zijn nu ongeveer 150 leden, van 

wie iets meer dan de helft, zo’n 80, actief. De eerste twee jaar was de ledenaanwas gering. Maar: er 

zijn dit jaar 13 mensen lid geworden en met de ongeveer 30 leden van vorig jaar zit er een stijgende 

lijn in de ledentallen. Er zijn nog drie schappen actief: Mondriaan. Elysion en Octopus. Verder zijn er 



gezelschappen, met een vrijblijvender tintje. Studentenvereniging Ichtus huurt een paar avonden per 

week de bovenbar. Ze draaien ook mee in het schoonmaakrooster en de klusweken.  

 

Discussie over de toekomst van de reünistenvereniging en over de samenwerking met Dionysos 

Het contact tussen de reünistenvereniging en Dionysos was de afgelopen jaren wat troebel. Dat 

kwam wellicht door de nieuwe koers, het niet kennen van elkaar en de onduidelijkheid over of 

Dionysos ook wel banden met de reünistenvereniging wilde blijven onderhouden (zo gingen er 

geruchten dat er een eigen reünistenclub zou worden opgericht). Nu blijkt dat de aanwezigen het 

prima vinden om de banden weer wat aan te halen. Leden die (in de toekomst) lid af worden bij 

Dionysos, kunnen lid worden van de reünistenvereniging. En met het lustrum in het vooruitzicht 

hebben we een goede reden voor regelmatiger contact.  

Lustrum (ingelast agendapunt) 

In 2012 bestaat Dionysos (Hendrik) 65 jaar. We gaan dit lustrum vieren en de gelegenheid ook 

aangrijpen om zo veel mogelijk reünisten weer eens feestelijk bij elkaar te krijgen. Uiteraard in 

samenwerking met het (nog aan te stellen lustrum)bestuur van Dionysos.  

 

Wat verder ter tafel komt 

Ledenlijsten: Henk Leo verstuurt deze aan nieuwe leden, maar zit zonder. In januari 2010 verschijnt 

een nieuwe editie. Deze zal uiteraard naar alle leden worden gestuurd.  

Rondvraag 

Een opmerking uit de zaal: “Er is nu iemand lid geworden die is geboren in het jaar waarin Dulf (nog 

steeds lid) lid werd.” 

Sluiting 

Henrik dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. Hopelijk zien we elkaar 

vanavond op het feest. En anders graag volgend jaar, op het volgende feest: zaterdag 13 november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 november 2009 

Corine Snel 


