
CAANS-ACAEN
Notulen – Algemene Ledenvergadering 6 juni, 2015

393 Beaconsfield Blvd., Beaconsfield, QC

Gastheer Ruud Postema en familie verwelkomden de leden bij binnenkomst. De vergadering vond in de tuin des huize plaats 
en werd namens het bestuur door CAANS-Montreal voorzitter Robert Kok omstreeks 18.30 uur geopend.
1. Robert Kok gaf verslag over de activiteiten en hoogtepunten van het afgelopen CAANS jaar.
2. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering (23 mei 2014) samengevat door Robert Kok en gesteund door Peter 
Lowensteyn werden algemeen aangenomen.
3. De agenda voor de huidige vergadering werd door Robert Kok voorgedragen en zonder amendering of aanvullingen 
algemeen geaccepteerd – alhoewel enige vragen naar voren kwamen was men het eens dat deze onder punt 8. vallen.
4. Robert Kok gaf een uitleg van de financiële positie in de voorafgaande twaalf maanden. Het 2014-15 CAANS jaar voegde 
inkomsten van $1610.00 inclusief leden en 'Cleveringa' contributies toe aan een begin balans van $982.94. Er werd $1019.45 
aan uitgaven gemaakt voor een eind balans van $1099.49 plus $474.00 in de 'Cleveringa' rekening. De begroting voorziet in 
2015-16 uitgaven van $250.00 voor de BBQ, $175 voor de in punt 5. te bespreken contributie aan CAANS Nationaal en een 
vergoeding van $500 voor gebruik van de bijeenkomst ruimte. Robert Kok stelde dat tot nadere beschikking het lidmaatschap 
op $30 p.p. of $40 per familie kan blijven. Dit voorstel en het financieel jaarverslag werd hierna algemeen aanvaard.
5.  Robert Kok uitte de algemene ontevredenheid over het Mandela Paviljoen in verband met de slechte akoestiek, slecht te 
bedienen belichting, te vroege aanvangs- en sluitings- tijden, beperkt parkeren en de slecht geruimde sneeuw vanaf de straat 
naar het gebouw.  Hij stelde daarom voor het aanbod van Pieter Sijpkes te aanvaarden om in het komende jaar de maandelijkse
bijeenkomsten bij hem thuis 'Onder de Koepel' te houden. De aanvangstijd van leden bijeenkomsten zal zo zonder specifieke 
sluitingstijd weer terug naar 19.00 uur gaan. Zijn voorstel werd hierop algemeen aanvaard. Hierna gaf Robert Kok een uitleg 
over de relatie met CAANS Nationaal wiens statuten o.a. het lidmaatschap verlangen van de bestuursleden van elke 'chapter'. 
Hij stelde daarom voor om in het vervolg $5 per lidmaatschap uit te trekken voor CAANS Nationaal en ook om daarmee 
lidmaatschappen van Montreal chapter bestuursleden in CAANS Nationaal te kunnen voldoen; dit voorstel werd wederom 
algemeen aangenomen. Robert Kok kondigde aan dat om onnodige kosten te besparen in het vervolg leden die geen e-mail 
adres hebben tijdig voor de eerste bijeenkomst per post een eenmalige aankondiging van het seizoensprogramma zullen 
krijgen en daarna voor iedere bijeenkomst ter herinnering slechts een bericht per telefoon. Ook daarom spoorde hij een ieder 
aan om indien gewijzigd het nieuwe e-mail adres op te geven via: http://www.caans-acaen.ca/Chapters/montreal.html.
6. Robert Kok gaf een overzicht van het provisionele programma voor het komende CAANS jaar als volgt:

– 17 september, filmavond (Trics Tijssen bevestigde dat hoewel afwezig zij de film beschikbaar zullen maken)
– 15 oktober, de ontwikkeling van de Nederlandse spoorwegen door Frans Kruller en Martin van Kuilenburg
– 18 november (woensdag), Cleveringa lezing, een verdere bijeenkomst op 12 november is onder voorbehoud
– 13 december, Kerst 'Onder de Koepel', op 6 december in geval dat Pieters huis niet op de 13de beschikbaar is
– 21 januari, video cabaret samengesteld door Peter Tijssen
– 18 februari, filmavond verzorgd door Colette Hofman-Meere
– 17 maart, presentatie over Nederlandse Barok componisten door Peter Lowensteyn
– 21 april, het Nederlands kolonialisme, voordracht door Pieter Sijpkes met bijdrage van Beppie Alexander
– 19 mei, te bevestigen lezing door gastspreker onder de auspiciën van CAANS Nationaal
–  9  juni, algemene ledenvergadering en BBQ (datum afhankelijk van nog te vinden gastheer/vrouw)
Aankondigingen betreffende de maart poëzie middag, 'bruin café en 'YouTube' avonden worden tijdig gemaakt.

7. Robert Kok vroeg de leden om voor het komende seizoen het bestuur in hun huidige taak te bevestigen:
Als voorzitter Robert Kok; Margreet Annyas, ontvangst/onthaal leden/gasten; Hensy Fernandez-Rietveld, 
Penningmeesteresse; Martin van Kuilenburg, Vicevoorzitter; Frans Kruller, speciale evenementen/activiteiten; 
Onno Kruller, Secretaris notulen; Peter Lowensteyn, Communicatie/CAANS-Nationaal; Nelleke Nieuwendijk, 
Secretaresse ledenzaken en Pieter Sijpkes, algemene dienst – zonder portefeuille

Er waren geen andere kandidaten en het zittende bestuur werd met algemene instemming opnieuw benoemd.
8. Gedurende de 'Rondvraag' vroeg Angie Kruller of het houden van toekomstige bijeenkomsten bij Pieter Sijpkes een 
aansprakelijkheid kon inhouden welke eventuele verzekeringsimplicaties zou kunnen hebben. Pieter antwoordde hierop dat dit 
een zeer pertinente vraag inhield die hij echter beantwoord achtte daar het zijn privé woning betreft waar hij de leden als 
genodigden ontvangt en die dus zoals elke visite gedekt zijn door de huis zo niet hun persoonlijke verzekering. Willie Lubbers 
voerde aan dat in het vervolg de leden verwittigt zouden worden wanneer er gebeurtenissen in Montreal en omgeving zullen 
plaatsvinden met een Nederlands(talig) verband of inhoud die in het kader van CAANS liggen en waarvan het bestuur op de 
hoogte is gebracht. Als voorbeeld gaf ze de recente expositie van een Nederlandse artiest waarvan ze had gevraagd of de 
aankondiging aan de leden kon worden doorgestuurd hetgeen afgekaatst werd omdat het geen CAANS aangelegenheid zou 
zijn. Peter Lowensteyn gaf als antwoord dat het ongewenst is leden zo maar alle evenementen te berichten en daarom er 
selectief keuze moet worden gemaakt. Willie wees dit argument af daar Nederlandse aangelegenheden beperkt voorkomen en 
er bovendien een bestuurstaak bestaat met name 'speciale evenementen/ activiteiten', waarop ze Frans Kruller vroeg wat hij 
hieraan gedaan had. Frans antwoordde dat hij niet van dit geval op de hoogte was en dat hij niet bewust is dat het met andere 
bestuursleden besproken was. Angie Kruller stelde dat cultuur een persoonlijke ervaring is die niet gecensureerd mag worden, 
zeker bij gebreke van overeenstemming door de leden zelf te bepalen d.m.v. een paar extra regels in de aankondiging van 
CAANS bijeenkomsten het geen toch niet een bezwaar mocht zijn. De discussie eindigde met inachtneming van de suggesties.
9. Robert verklaarde de vergadering hierna beëindigd en nodigde een ieder uit voor de BBQ, het genieten van een drankje, 
koffie of thee en de vele schotels met gerechten en dessert welke de leden hadden meegebracht. Martin van Kuilenburg 
projecteerde tijdens de avond de vele foto’s welke hij gedurende het zojuist afgesloten jaar had genomen.


