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Verslag Algemene Ledenvergadering HG Roterodamum 19 april 2017 

1. Opening om 17.00 uur  

2. Ingekomen stukken/mededelingen  

3. Verslag jaarvergadering 16 juni 2016  

4. Verslag secretaris over 2016 (zie op de website onder ‘ANBI’)  

5.  Verslag penningmeester over 2016  

6. Verslag kascommissie 2016 (dhr. Troost, dhr. Helleman en dhr. Rosbach) en goedkeuring 

jaar- stukken 2016  

7. Benoeming kascommissie 2017  

8. Begroting 2017  

9. Mw. M.M.A.M. (Melanie) Post - Van Ophem heeft te kennen gegeven af te willen treden uit 

het bestuur en de functie van voorzitter .Het bestuur draagt Mr. F.E. (Frank) Roos , thans 

bestuurslid, voor als haar opvolger als voorzitter.  

10. In verband met het eindigen van zijn benoemingstermijn, draagt het bestuur Dr. J. (Sjaak) 

Van der Velden voor om herbenoemd te worden als bestuurslid.  

11. Rondvraag  

12. Sluiting, uiterlijk om 18.00 uur 

 

1. Mw. Melanie Post - Van Ophem opent de vergadering 

 

2. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen 

 

3. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2016 (te Vreewijk) wordt 

vastgesteld. 

 

4. Secretaris Tim de Haan neemt de leden mee door het jaarverslag over 2016, de leden stellen 

na afloop het jaarverslag vast. 

 

5. Penningmeester Emile Hermans neemt de leden mee door de financiën in 2016.  

 

- N.a.v. zijn verslag wordt de vraag gesteld of het niet een mogelijkheid is de jaarboekjes 

met behulp van de leden rond te brengen? De penningmeester geeft aan dat we dit 

graag zien en er ook al gebruik van maken. Maar dat je niet voor 100% van de voorraad 

hiervan gebruik kan maken. Een aantal exemplaren zullen we moeten blijven verzenden 

met de bijbehorende porto-kosten. 

- N.a.v. zijn verslag wordt de vraag gesteld wat “overige kosten” zijn? De penningmeester 

geeft aan wat deze kosten zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld ook leden voor het leven binnen 

Roterodamum. Deze betalen geen contributie maar hiervoor is uiteraard wel een 

voorziening getroffen in de boekhouding. 



 

2 
 

 

6. Namens de kascommissie neemt dhr. Helleman het woord. De kascommissie heeft geen 

onrechtmatigheden aangetroffen en verleent haar goedkeuring aan de jaarstukken voor 

2016. 

7. Dhr. Helleman treedt onder dankzegging van het bestuur uit de kascommissie. Naast de 

heren Troost en Rosbach wordt de kascontrolecommissie gecomplementeerd met dhr. 

Bregman. 

 

8. Penningmeester Emile Hermans doet de begroting voor 2017 uit de doeken. De 

ledenvergadering is akkoord met de voorgestelde begroting. 

 

9. Agendapunt 9 en 10 worden omgewisseld. Waarmee de herbenoeming van bestuurslid Sjaak 

van der Velden (Kroniek), voorgedragen namens het bestuur, middels acclamatie wordt 

bekrachtigd. 

 

10. Na ruim 10 jaar voorzitterschap van Roterodamum (en 17 jaar lang lid van het bestuur) 

draagt mw. Melanie Post van Ophem haar voorzittershamer over. Namens het bestuur wordt 

Mr. Frank Roos (Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam) voorgedragen als haar 

opvolger. De leden van Roterodamum accorderen dit bij acclamatie. 

 

Frank Roos spreekt enige woorden van dank voor zijn benoeming en woorden van grote 

waardering voor zijn voorganger. Melanie Post van Ophem blikt met veel genoegen en 

plezier terug op haar periode in het bestuur- en als voorzitter van Historisch Genootschap 

Roterodamum. 

 

11. Geen vragen voor de rondvraag circa. 17.35 wordt de vergadering gesloten. 

>>Extra<< 

Vanuit de Stijlkamer van het Schielandshuis komt voor Melanie Post van Ophem tot haar 

verrassing Burgemeester Ahmed Aboutaleb de zaal binnengestapt vergezeld door haar gezin en 

familieleden. Melanie Post van Ophem ontvangt van de burgemeester de Wolfert van 

Borselenpenning. Vanwege haar bijzondere verdiensten voor de stad: 

MPvO: 

van spitzen & schildjes tot sculpturen & skûtsjes 

met hart & ziel voor de stad” 

https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2006/Wolfert-van-Borselenpenning-voor-

Melanie-Post-van-Ophem  
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