Agenda vergadering Stichting Beheer Orgelfonds Potmarge op 17 april 2019
Plaats: Foekje Breimer, Zwenkgras 86, 8935 HE Leeuwarden om 20.00 uur.
1. Opening door Foekje Breimer.
2. Notulen vergadering 27 maart jl.
3. Voorstel tot opheffing.
4. Formulier Kamer van Koophandel: tekenen door Harm Kloppenburg.
5. Secretaris doet verslag van vervolgstappen.
6. Brieven Kwadrantgroep en penningmeester Stichting Vrienden van Sint Jozef.
7. Rondvraag en sluiting.

Notulen vergadering 17 april 2019.
ad.1: Foekje opent de vergadering
ad.2: De notulen van de vergadering worden zonder op of aanmerkingen aangenomen.
ad.3: Het voorstel tot opheffing wordt unaniem aangenomen en getekend door Foekje Breimer, als
voorzitter, Harm Kloppenburg penningmeester en Tjalling Plutschouw secretaris. De datum van
opheffing wordt 1 juni 2019.
ad.4: Het formulier tot opheffing van de Kamer van Koophandel (formulier 17a), wordt door Harm
Kloppenburg getekend. Het formulier wordt op 19 april 2019 verzonden door de secretaris met een
kopie van het ID-bewijs van Harm Kloppenburg en het getekende besluit tot opheffing.
ad.5: De secretaris vertelt dat hij contact heeft gezocht met Johan Osinga en die is bereid gevonden
om de juridische en administratie zaken die komen kijken bij het opheffen van de Stichting te
begeleiden. De kosten hiervoor bedragen €.50,--.
ad.6: De secretaris vertelt dat hij een verzoek tot subsidie voor een orgel in Parkhoven heeft
ontvangen voor een bijdrage van €3.200,-- . Het bestuur besluit eerst een subsidie van €.2.800,-- toe
te kennen en misschien dat er bij de opheffing nog een aanvulling gegeven kan worden, afhankelijk
van het eindsaldo van de Bank.
Ook is een email gestuurd aan de heer Jan Hoekstra, penningmeester van de Stichting Vrienden
van Sint Jozef, waarin wij het Content-orgel ter overname aanbieden voor de prijs van €.1,-- (een
Euro). Bovendien zijn wij bereid een bruidsschat van €.1.001,-- te betalen. De nota’s voor het
onderhoud van €.125,-- die wij aan de Kwadrantgroep afd. Sint Jozef en de Titus Brandsma
Parochie doorberekenen, zullen ook in rechten worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
ad.7: Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

