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Algemene ledenvergadering 

Op 21 januari 2017 vond de ALV plaats. De plannen voor het komende jaar werden, na een 

levendige discussie, met instemming begroet.  

Met name voortzetting van de uitgave van het Socialiter blad; de koppeling van de 

financiële administratie en de ledenadministratie, de introductie van een jaarfeest en de 

oprichting van een Toezichtraad zoals voorzien in de concept statutenwijziging werden 

door de vergadering ondersteund. 

 

Statutenwijziging 

De statutencommissie bestaande uit: André Carstens, Pieter Kole, Lodewijk Gelauff,  Inge 

Drost, Conny Elderhorst en Simon van Dijk heeft bij monde van André en Pieter een concept 

versie van de nieuwe statuten aan de ledenvergadering voorgelegd en toegelicht. Voor het 

nemen van besluiten over de statuten is een quorum noodzakelijk.  Bij gebreke van een quorum 

is besloten een nieuwe vergadering uit te schrijven binnen de daarvoor geldende termijn van 4 

weken. Op deze tweede vergadering is een 2/3 meerderheid noodzakelijk om de wijzigingen in 

de statuten te bekrachtigen.  

De ALV heeft het bestuur mandaat verleend om de concept notulen aan een notaris voor te 

leggen en praktische wijzigingen door te voeren. 

Op 8 februari 2017 is een aanvullende ALV gehouden. 

De notulen van de vergadering van 21 januari 2017 zijn goedgekeurd. 

De concept statuten zijn op deze 2e vergadering in stemming gebracht, en unaniem 

goedgekeurd. De notulen van deze 2e  vergadering worden aan dit verslag gehecht. 

Incasso contributie 

De incasso van de contributie bij de leden die de geen machtiging voor automatische incasso 

hebben gegeven is omslachtig gebleken en niet meer van deze tijd. Daarom zijn alle leden per 

brief benaderd met de mededeling dat vanaf heden uitsluitend nog per automatische incasso  

contributie wordt geheven. Aan het verzoek om een machtiging daartoe af te geven is op grote 

schaal gehoor gegeven. 

Activiteiten 

- Aansluitend aan de ALV vond op 21 januari 2017 de Nieuwjaarborrel plaats in de 

hal, met muzikale omlijsting door Reunork onder de bezielende leiding van Joe 

Raphael. 

- Op 30 september 2017 was er een spetterend jaarfeest in de hal en in de meisjestuin. 



Met onder meer lessen van oud-leraren, rondleidingen door de school, een 

uitvoering door Reunork, een BBQ en een last but not least een prachtig optreden 

van Roefie Hueting. 

- Op 13 januari 2018 was er weer een door Bhupinder Singh, Tim Moolhuijsen en 

Reindert Engwerda uitstekend georganiseerde een drukbezochte jongerenborrel 

waar ook de oudere jaargangen waren uitgenodigd. 

- Op 20 februari 2018  konden de Socialiter alumni getuige zijn van de spetterende 

Haganum musical “In it to win it’.  

- In april 2018 is het Socialiterblad 32 toegestuurd aan de betalende leden. De digitale 

versie is te vinden op de website. 

 

Lezingen 

- februari 2017: lezing Studium Generale door Jelle Jolles over het tienerbrein 

- mei 2017: lezing Studium Generale  door Corinne Dettmeijer over haar werk als  Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 

- juni 2017: memorabele lezing door onze oud-voorzitter Roel in ‘t Veld met de titel “een 

onbemind probleem” over de problematiek rond schuldsanering in ons land. 

 

Communicatie 

De website van Socialiter biedt informatie en via de nieuwsflitsen houdt het bestuur u op de 

hoogte van de op handen zijnde activiteiten en doet verslag van activiteiten die u mogelijk 

gemist heeft. Ook op Facebook kunt u ons volgen. 

 

Fotohoek 

Begin 2017 is de inmiddels zeer populaire fotohoek op de website gelanceerd. Leden kunnen 

zelf hun foto’s uploaden of mailen aan abactis@socialiter.nl. 

Bestuur 

Vanaf de ALV 2017 bestond het bestuur uit: Marion Drielsma (voorzitter), Jacqueline van 

Olst (secretaris), Sander van Oyen (penningmeester), Mariëlle Zuidema-Basart (lid),  

Kees van der Vlis (lid), Charley van ‘t Leven (lid) en Bhupinder Singh (Jong-Socialiter). 

Wegens  werkverplichtingen in het buitenland heeft André Carstens zijn bestuursfunctie 

neergelegd.  Joe Raphaël Hij wordt adviseur voor kunst en cultuur. 

 

 

Marion Drielsma 

h.t. praeses Socialiter 


