VERSLAG LEDENVERGADERING DINSDAG 22 MAART 2016
1 Opening
De voorzitter, dhr. J.Borggreve, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 69
leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd (2015: 84 leden). Dit zal de eerste en
tevens laatste vergadering zijn, die hij zal voorzitten. Ruim twee weken tevoren
hebben de leden alle relevante vergaderstukken thuis ontvangen, zodat iedereen zich
heeft kunnen prepareren.
2 Ingekomen stukken
De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van de dames L. Versteeve, A. Wijnvoord,
M. de Kruijff, J. Dankers, Chr. De Wit, E. le Belle, de heren K. Bronk, P. Koster, T.
van Haaften, J. Hogg, H. Wolf, J van Hazendonk en de hr. en mevr. Van der Koogh –
De Jager.
3 Verslag ledenvergadering 24 maart 2015
Er zijn geen opmerkingen.
4 Jaarverslag 2015
Dit verslag wordt goedgekeurd.
5 Financieel verslag 2015
De penningmeester deelt mee dat het jaar 2015 met een klein nadelig saldo is
afgesloten. Verder wordt er een vraag gesteld over het Van Hazendonkfonds. Het
bestuur doet er alles aan om voldoende gebruik te maken van dit fonds. Afgelopen
jaar ontvingen de leden daarom allemaal het fraaie boek over De Kapel. Er wordt ook
nog steeds gewerkt aan het registreren en digitaliseren van de fotoverzameling van
de heren Van Blokland en De Heus.
6 Verslag financiële commissie
Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren C. Jansen en A. Elshout. De commissie
is tevreden over de jaarrekening. De heer C. Jansen verlaat de commissie en de heer
J. van Urk wordt benoemd als nieuw lid.
7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2015.
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2015.
8 Beleidsplan 2016
Er komen dit jaar, als vanouds, drie Voetnoten, zes lezingen, waarvan de Sint
Emerentianalezing (voortaan) op de zaterdagmiddag wordt gehouden, die het dichtst
in de buurt ligt van 23 januari. In 2016 wordt er in het bijzonder gewerkt aan de
kwestie Redichemse Waard, Culemborg 700 en aan de Kuilenburgkunde.
Er wordt gevraagd hoe te handelen n.a.v. het door de gemeente geopperde plan om
archeologisch onderzoek in onze stad te beperken. Uiteraard betreurt het bestuur dit
gemeentelijk voornemen en zal de nodige stappen ondernemen om tegen dit plan te
protesteren.
Wat betreft de Kuilenburgkunde licht de voorzitter toe, dat de gemiddelde leeftijd van
de Voetleden wel erg hoog is, daarom wordt de Kuilenburgkunde ingezet als middel
om ook jongere mensen interesseren.
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9 Begroting 2016
Deze begroting ziet er globaal hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren.
10 Verkiezing bestuursleden
De voorzitter zal aftreden. Hij is statutair niet herkiesbaar. Niettemin zal hij deze
vergadering, met een ieders instemming, tot het eind voorzitten. Het bestuur stelt de
volgende drie personen voor als nieuw bestuurslid: mevr. J. (Connie) Veer, de heren
F. (Ferry) Veerman en J. (Hans) Saan. Aangezien er geen tegenkandidaten
aangemeld zijn, worden deze drie personen officieel aangesteld als bestuurslid.
Tijdens de bestuursvergadering, woensdag 20 april worden de bestuurstaken
verdeeld.
11 Excusies en lezingen in 2016
Wat betreft de excursies en lezingen in 2016 wordt verwezen naar de website.
12 Rondvraag en sluiting
Dhr. Ekering merkt op dat op de presentielijsten de term ‘Historisch Genootschap’
niet juist is: men zou dit kunnen opvatten als ware het Genootschap iets uit het
verleden. De secretaris zal in het vervolg slechts het woord ‘Genootschap’ noteren.
Dhr. Holleman vindt dat de voorzitter het uitstekend heeft gedaan. Daar is iedereen
het mee eens.
Dhr v.d. Kooij informeert naar het ‘gedoe’ rond de Redichemse Waard. De gemeente
Culemborg is voornemens de erfpachtregeling over dit gebied zonder tegenprestatie
te beëindigen. Dit is geen goed plan. Het bestuur heeft al geprotesteerd, samen met
enkele andere instanties. Nu is het afwachten, maar het bestuur blijft op zijn hoede.
Dhr J. Brand merkt op dat in het kapelboek niet staat vermeld wie de architect van
het project is. De voorzitter antwoordt dat aanvankelijk Nico Kramer de architect
was, maar na een conflict, werd zijn plaats ingenomen door Bureau Caetshage.
Nu volgt het afscheid van voorzitter dhr. Borggreve. Jan Hogendoorn houdt een
gloedvolle en humoristische toespraak, verluchtigd met enkele dia’s. Hij stelt de
aanwezige leden voor om in te stemmen met het voorstel van het bestuur om dhr
Borggreve tot erelid te bevorderen, hetgeen geschiedt en overhandigt het
bijbehorende, ingelijste getuigschrift. Vervolgens krijgt Hetty, de echtgenote van de
scheidende voorzitter, een enorme bos bloemen overhandigd. Zij zal vele avonden en
andere dagdelen de aanwezigheid van haar man hebben moeten missen. Uiteraard is
er nog een passend cadeau: een ingelijste gravure van ‘Het Kasteel te kuilenburg van
Abraham Rademaker (1620). De scheidende voorzitter houdt nog een klein
slotwoordje. Het opvallendste in deze toespraak is de zin: ‘Ik ben een kuilenburger
uit overtuiging, geworden door het bestuur en de leden’. Uiteraard is dit een
‘gevaarlijke’ opmerking, maar de leden kunnen het wel waarderen!
Ben Holtkamp, secr. 26 maart 2016
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