
CAANS-ACAEN – Notulen
Algemene Leden Vergadering 8 juni 2019 in het huis en tuin van lid Nella Roosendaal, 5352 Coolbrooke, Montreal, QC

Quorum- De aanwezigheid van bestuursleden vereist voor de vergadering was als volgt:
Voorzitter - Robert Kok aanwezig
Vicevoorzitter - Martin van Kuilenburg aanwezig
Penningmeesteresse - Hensy Fernandez-Rietveld aanwezig
Secretaresse (ledenzaken) - Nelleke Nieuwendijk aanwezig
Secretaris (notulen) - Onno Kruller aanwezig
Communicatie/ CAANS-Nationaal - Peter Lowensteyn afwezig
Zonder portefeuille - Margreet Annyas aanwezig
Algemene dienst (o.a. 'Onder de Koepel') - Pieter Sijpkes aanwezig

1. De vergadering werd omstreeks 18.30 uur geopend door Robert Kok (bestuursleden hierna aangeduid met de 
voornaam). Rond de helft van de huidige leden was aanwezig - bestuursleden en genodigde niet-leden buiten 
beschouwing latend - onderaan deze notulen genoemd zoals vergaard op initiatief van lid Yehudi Lindeman.

2. De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 2018 werden door Robert samengevat en de punten voor 
de huidige vergaderingsagenda door hem aangevoerd. Na de motie van Hensy gesteund door Martin werden 
beiden met de eventuele bijvoeging in de agenda van 'miscellanea' zonder wijzigingen algemeen aanvaard.

3. Robert gaf een beknopt verslag van de CAANS-Montreal activiteiten gedurende het afgelopen seizoen en een 
speciale vermelding van de herhaling van de november cabaret opvoering voor CAANS Ottawa in mei met 
dank aan Onno en lid Yehudi Lindeman. Hij las een 'Rapport' van Peter voor over communicatie met de leden 
en zijn contacten en betrekkingen met CAANS-Nationaal - hij legde verband met de door hen gesponsorde 
spreker van de Taal Unie van wie zoals mei jl. we weer een spreker aangeboden hopen te krijgen. Verder sprak 
hij over de door Onno bemiddelde uitwisseling van sprekers met CAANS Ottawa zoals in april jl. en voor a.s. 
september over 'vogelen in de moerstaal' en in maart over de 'kleinkunst' en van onze kant het door CAANS 
Ottawa aangenomen aanbod van twee sprekers (Pieter Sijpkes en Wim Quartel) van ons nu afgelopen seizoen.

4. Hensy gaf een overzicht van inkomsten en uitgaven welke positieve kas balansen toonden voor CAANS-
Montreal ($694) en de gesponsorde Cleveringa en Bruine Café evenementen. De drie financiële jaarverslagen 
waarvan 'spreadsheets' ter inzage ter beschikking waren werden op voorstel van Robert algemeen aangenomen.

5. De bevindingen en beslissingen van de recente bestuursvergadering van 5 mei werden door Robert 
medegedeeld met speciale aandacht voor het behoud van de levensvatbaarheid van de CAANS-Montreal 
Chapter waarvoor Onno op zich had genomen om een pamfletje en visitekaartje op te stellen en waarvan 
conceptuele versies werden getoond en ter inzage rondgedeeld met het verzoek om Robert 'feedback' te mailen.
Een opmerking dat het visite kaartje misschien een telefoon nummer zou moeten vermelden bleef zonder 
reactie. De leden werden wederom er aan herinnerd om mogelijk veranderde e-mail adressen op te geven.

6. Het programma voor het komende seizoen werd door Robert aangevoerd beginnend met een voordracht door 
Hans Blokpoel over 'vogelen in de moerstaal' op 19 september (een donderdag zoals de verdere bijeenkomsten 
vermits anders vermeld), 17 oktober zal Peter een voordracht geven met als onderwerp het prehistorische 
'Doggersland', op 21 november een Vlaamse film aangeboden door Stéphane Meere - zoon wijlen lid Colette 
Hofman-Meere, 6 december (vrijdag) de Cleveringa lezing door Prof. Menno Huisman over 'cardiologie', 8 
december (zondag) feestavond 'Onder de Koepel', 16 januari een nog te bepalen inhoud, 20 februari een nog 
aan te kondigen Nederlandse film, 1 of 8 maart een poëzie middag bij lid Mieke Verboven met een nog te 
kiezen thema, 19 maart een voordracht over de Nederlandse kleinkunst door Leo Heistek waarin hij ook zelf 
zal optreden, 16 april Yehudi Lindeman zal spreken over 'Nederlandse woorden en uitdrukkingen die stammen 
uit het Jiddisch of Hebreeuws', de Taalunie spreker in mei moet nog bevestigd worden evenals de datum. Voor 
de Algemene Leden Vergadering en BBQ zal lid Nella Roosendaal laten weten of zij zaterdag 6 juni weer als 
gastvrouw kan optreden. Dit voorgestelde programma werd zonder enige bemerkingen algemeen aangenomen.

7. Het huidige bestuur werd op aanbeveling van Yehudi Lindeman en gesteund door Johanna Labrèche unaniem 
herkozen (Nelleke had voor de vergadering aangegeven dat zij evenwel beschikbaar blijft als secretaresse).

8. Gedurende de rondvraag - ook wel de miscellanea - werd er verder ingegaan over het eerder genoemde belang 
om CAANS-Montreal levensvatbaar te houden. Lid Yehudi Lindeman stelde voor dat aan Nederlandstaligen 
die geregeld in de L'Barouf bar op St. Denis samenkomen (via 'social media') meer bekendheid aan CAANS 
gegeven wordt door leden die deze bar daarvoor zouden kunnen bezoeken (reeds voorgesteld gedurende de 
bestuursvergadering - punt 5 - van 5 mei jl.). Genodigde Honorair Consul Michael Polak en vrouw Penelope 
Polak boden aan dat op de jaarlijkse Koningsdag viering in de 'Musée de Beaux Arts' en daarvoor op hun 
Sinterklaasfeest (1 december, aanvang om 12 uur in het 'Greene Center', 1090 Greene Ave.) een 'CAANS tafel' 
kan komen te staan om aanwezigen te informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten. Hij wees er op dat 
onder de meerdere honderd Nederlanders die naar de Koningsdag receptie komen er een groter dan verwacht 
aantal blijk geeft een geregeld contact met andere Nederlanders te missen. Er werd Michael Polak gevraagd 
om zoals eens weer uitnodigingen voor de receptie uit te sturen. Hierop antwoordde hij dat het onmogelijk 
bleek een adreslijst bij te houden waarop hem werd aangeboden om namens hem de uitnodiging aan degenen 
op de CAANS (leden+) adreslijst te sturen hetgeen hij dankbaar aannam alsook het zelfde aanbod van Onno 
betreffende de door hem geregelde 'koffie/film club'.

9. Met dank aan de gastvrouw en haar dochter die vele van de hapjes had verzorgt, gesterkt door applaus van de 
aanwezigen, werd de vergadering op voorstel van Martin en gesteund door Nelleke circa 19.20 uur beëindigd.



Behalve de hierboven vermelde bestuursleden waren de hieronder genoemden aanwezig -
Leden: Liesbeth Boelen, Virginie van Boelen, José Campbell, Adrienne Doedel, Joaquin Fernandez, Helly Harrel, 
Johanna Labrèche, Yehudi Lindeman, Willie Lubbers, Wim Quartel, Nella Roosendaal, Gerda van Steekelenburg.
Genodigden: Michael Polak (Honorair Consul), Penelope Polak


