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Op woensdag 24 april 2013 vond de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Onderlinge Bijstand plaats in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In totaal namen 55 
leden en partners deel aan het programma van deze dag, die werd besloten met een 
zonovergoten bezoek aan het buitengedeelte van het museum in deze historische oude 
stad met zijn rijke VOC verleden. 
De ontvangst vond plaats in het Peperhuis, waar de herinneringen met oud-collega’s 
weer werden opgehaald en waar gezellig werd bijgepraat met de meegekomen partners. 
Gedurende de ledenvergadering kregen de partners een rondleiding aangeboden door 
het Binnenmuseum, waar de tentoonstelling ‘Reis rondom de Zuiderzee’ lovende en 
enthousiaste reacties teweeg bracht.  
 
De Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter schetste hoe de Vereniging het afgelopen jaar is gevaren. Steun aan leden 
is op tal van manieren verleend, waarbij veel aanvragen konden worden behandeld via 
de regeling van OB voor thuiszorg en ziekenhuisbezoek. Ook werd een aantal 
aanvragen opgepakt waarbij een dringend beroep werd gedaan op persoonlijke 
begeleiding door individuele bestuursleden. De voorzitter concludeert dat OB nog 
steeds zijn bestaan waard is.  
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag 2012 werden 
besproken en goedgekeurd.  Daarop gaf de commissie van onderzoek een overzicht van 
de financiële controles en bevindingen over 2012. Met applaus werd aan het bestuur 
decharge verleend over het gevoerde financiële beleid. Daarna volgde een toelichting 
door de penningmeester, die meldde dat het rendement over 2012 niet ‘heel bijzonder’ 
is: een juiste keuze voor beleggingen is uiterst moeilijk, de aandelenmarkt blijft zeer 
volatiel. Het bestuur heeft besloten vrijvallende gelden vooralsnog niet om te zetten in 
beleggingen want de koersen zijn hoog en de risico’s groot. OB kan overigens nog volop 
financiële steun verlenen, zij het tegen goede afspraken. 
De samenwerking tussen KVMO en OB verloopt prima. De secretaris KVMO gaf 
hierover een enthousiaste toelichting.  
Een paar onderwerpen kwamen nog ter sprake bij de rondvraag.   
De volgende ALV zal worden gehouden op woensdag 30 april 2014 te Dordrecht.  
 
Het middagprogramma 
Na de ledenvergadering werd gezamenlijk met de partners een drankje genuttigd, 
waarna een uitstekende VOC rijstmaaltijd werd geserveerd in het Peperhuis. Na de 
koffie liepen we naar het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum gelegen, waar 
we konden rondwandelen en genieten van de kleurrijke historische woningen en 
winkels en andere gebouwen en van figuranten die oud-Hollandse beroepen 
uitbeelden, vergezeld van vaak uitbundige mondelinge toelichtingen. Na twee uur 
wandelen kwamen we samen in het Amsterdamse Huis: daar werd deze gezellige 
dag besloten met koffie en thee. 
 


