
 Notulen algemene ledenvergadering 
 

 
Datum: 4 juni 2014 
Locatie: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452 Amsterdam 
Tijd: 20:00 – 21:00 
Aanwezig: P.Kapteyn, Tj.Hoekstra, J.W.Sap, J.Rienderhoff, 
E.J.Kaars Sijpestijn, O.Holman, J.Cicek 
Afwezig: A.van Bodegraven, A.Chin 

 
1. 

2. 

Opening: Paul Kapteyn opent de vergadering 0m 20:00 

Mededelingen: - 
3. Vaststelling agenda: Vastgesteld 

4. Notulen vorige vergadering (2 april 2013): Vastgesteld 

5. Benoeming en verslag kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie 

bestaat uit J.Cicek en J.Oranje. J.Cicek heeft de jaarrekening onderzocht 
en gecontroleerd, en stelt voor de jaarrekening goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2013. Penningmeester 

Tj. Hoektra zal J.Oranje aanvullend laten kijken naar de jaarrekening. 
J.Cicek en J.Oranje worden benoemd voor de kascontrolecommissie 

2014. 
6. Jaarverslag bestuur: goedgekeurd.  

7. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur: De ALV keurt de 

jaarrekening goed. De ALV verleent het bestuur decharge. 

8. Herbenoeming bestuursleden: Tj.Hoekstra en A.Chin zijn reglementair 
aftredend. De ALV dankt hen voor hun inzet en waardevolle bijdrage aan 

het bestuur. Tj. Hoekstra wordt herbenoemd als epnningmeester en 
A.Chin als algemeen bestuurslid. 

9. Activiteiten VDE:  

-Uitbreiding bestuur: P.Kapteyn legt contact met SIB/SES, zij hebben 
geschikte studenten en ook het netwerk om een zaal vol te krijgen 

-Oratorium: Uitvoering gepland in 2015. P.Kapteyn probeert een kopstuk 
als Frans Timmermans of Jeanine Hennis te verbinden aan het project. 
-Thema: Het bestuur wil focus leggen op het thema energie.  

-Europarlement: Het  bestuur wil via de website meer openheid en 
bekendheid geven over het Europarlement. Wat doen Nederlandse 

parlementariërs in het kader van de democratie?  
10. Rondvraag:  

-O.Holman: Acces-debat Global Challenges and European Politics: New 

Wines in Old Bottles? 18 september 17:00-19:15, Spui 25, Amsterdam. 
Wie zijn de nieuwe hoofdrolspelers in Europa en welke consequenties 

heeft dat? Het VDE bestuur wil graag de relatie met Acces formaliseren 
en vraagt O.Holman of Acces de VDE hierover officieel wil benaderen. 
-E.Kaars Sijpestijn: Boekpresentatie Europa en de Wereld, 12 juni 19:30 

te Nieuwspoort, Den Haag. Er is ook debat met een aantal van de 
auteurs, mogelijk onder leiding van Rene Gudde. 

11. Sluiting: Paul Kapteyn sluit de ALV om 21:00. 

 
 



 


