Verslag van de jaarvergadering 2018 Stoomgroep
Holland
Betreft: Jaarvergadering nr 34 van de Stoomgroep Holland.
Plaats: De Twee Marken te Maarn.
Datum: 30 maart 2019
Aanwezig namens het bestuur: Wim Merks, Bert Roode, Pim van Schaik en Wim Rouw.
Aanwezig namens de redactie: Henk Kaan, Bernard v/d Steen en Hans Hogeweg.
Genodigde: Henk Claassen.
Aanwezige leden: C.H. v/d Adel, G. Meijer, D. Brummel, T.J. van Rij en H. Papenhuijzen.
1- Opening. De voorzitter begint de opening met een hartelijk welkom bedoeld voor Henk
Claassen en zijn vrouw, hij bedankt Henk voor zijn jaren lange inzet als redactie lid en later
als hfd. redacteur voor de SGH, aan Henk wordt een enveloppe met inhoud overhandigt en
voor zijn vrouw staat er een bos bloemen klaar. De voorzitter heet alle aanwezigen van harte
welkom, wat opvalt is dat er meer leden dan in de voorgaande jaren aanwezig zijn.
2- Ingekomen stukken, mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3- Notulen 33e ALV d.d. 7 april 2018. Notulen nr 33 worden goedgekeurd.
4- Algemeen jaarverslag 2018. Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.
5- Financiën. De penningmeester schetst de financiële situatie en geeft een uiteenzetting over
de door hem aangeleverde bijlage’s. Hij wijst erop dat we te veel vermogen in kas hebben en
daar moet iets mee gedaan worden, een aantal objecten worden al gesponsord. De
kascommissie heeft op 24 maart te Velthoven de boekhouding gecontroleerd en in orde
bevonden. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd deze bestaat uit H van Papenhuijzen
en John v/d Werf.
6- Verslag van de veiligheidcoördinator. Deze is als bijlage aangeleverd, op 10 februari 2018 is
er in Maarn een bijeenkomst gehouden met de inspecteurs en rekenmeesters van SGH en
NVM de veiligheidscoördinator geeft uitleg wat er besproken is. Het verslag ( bijlage ) wordt
goedgekeurd.
7- Jaarverslag van de Redactie OS. Henk Kaan geeft aan dat het zeer moeilijk is om voldoende
copy binnen te krijgen, ook raakt zijn voorraad op, er zal een oplossing voor moeten komen
anders komt het voort bestaan van OS in gevaar. Het jaarverslag van de redactie, eveneens in
een bijlage aangeleverd wordt goedgekeurd.
8- Verkiezing en benoeming Bestuursleden. Wim Merks zou mogen aftreden maar stelt zich
voor een volgende periode beschikbaar en wordt herkozen, Bert Roode treed in 2020 af en
kan niet herkozen worden, de zoektocht naar een nieuwe penningmeester gaat door maar
tot nu toe zijn er nog geen aanmeldingen geweest. Adri Smit wordt als nieuw algemeen
bestuurslid voorgedragen, Adri wordt met algemene stemmen gekozen. Algemeen
bestuurslid Bernard v/d Steen heeft met algemeen goedvinden het bestuur verlaten en is
aan de redactie toegevoegd.

9- Verslag Veiligheidscommissie, de veiligheidscoördinator geeft een toelichting op zijn verlag.
De samenwerking SGH en NVM loopt goed, het keuringsregelement voor herkeuring van
stoomketels is aangepast en aan de inspecteurs toe gezonden. De keuringsregistratie loopt
momenteel niet goed, gevraagd wordt of er een mogelijk risico voor de leden is, de leden zijn
verzekert in een, accident verzekering.
10- Rondvraag. Gevraagd wordt of de stoomdag in Wijchen ook op een zaterdag geopend zou
kunnen zijn, Henk Claassen legt uit dat dit op de huidige locatie niet mogelijk is gezien de
planning van de verhuurder. Verder zijn er geen op of aanmerkingen en de voorzitter sluit de
vergadering.
11- De volgende vergadering nr 35 staat gepland op 6 april 2020 om 10:00 uur in De Twee
Marken te Maarn.
Secretaris SGH
Wim Rouw.

