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VERSLAG LEDENVERGADERING DINSDAG 28 MAART 2017 

 
1 Opening 

De voorzitter, dhr. Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 74 

leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd (2016: 69 leden en 2015: 84 leden). 

Dit zal de eerste vergadering zijn, die dhr. Hans Saan zal voorzitten. Ruim twee 

weken tevoren hebben de leden alle relevante vergaderstukken kunnen downloaden 

van de site, zodat iedereen zich heeft kunnen prepareren. 

 

2 Ingekomen stukken 

De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van de dhr. Theo van Kessel. De heren 

Ebbo de Jong, Anton Hoogveld en Jaap Jan Steensma hebben zich ook d.m.v. een 

email afgemeld, maar dat werd pas na de vergadering geconstateerd. 

 

3 Verslag ledenvergadering 22 maart 2016 

N.a.v. dit verslag merkt dhr. Holleman op dat hij over de Kuilenburgkunde verder 

niets meer gehoord of gelezen heeft. De voorzitter deelt mee dat dit onderwerp in de 

loop van deze vergadering nog aan de orde zal komen. 

 

4 Jaarverslag 2016  

Dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

5 Financieel verslag 2016 

Dit verslag wordt door de penningmeester, dhr. Peter Otten toegelicht. De 

vergadering stemt ermee in. 

 

6 Verslag financiële commissie  

Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren J. van Urk en A. Elshout. De commissie 

is weliswaar tevreden over de jaarrekening, maar plaatst een kanttekening bij hoogte 

van het saldo in het Van Hazendonkfonds. Dit saldo moet verlaagd worden. 

Aangezien Voet in het jubileumjaar 2018 een boek gaat uitgeven zal dit fonds vanzelf 

interen.  De heer A. Elshout zal de financiële commissie statutair verlaten en de heer 

R. Hagenaars wordt benoemd als nieuw lid. 

 

7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2016. 

De vergadering verleent  het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2016. 

 

8 Beleidsplan 2017  

De voorzitter licht het jaarplan uitgebreid 2017 toe. Behalve de gebruikelijke 

activiteiten zullen de volgende onderwerpen in 2017 aan de orde komen:  

• Voortaan drie of vier papieren nieuwsbrieven en meerdere nieuwsmails. 

• Een kleurplatenvoetnootje voor de kinderen in het kader van Open 

Monumentendag. 

• Kuilenburgkunde ofwel Culemborg Academie, vier avonden in juni 

(Barbarafestival) in samenwerking met de Roos. 

• Leesclub boek ‘Historische Beschrijvinge’ van Voet van Oudheusden. 

• Orientatiecursus oud schrift en genealogie. 

• Redichemse Waard. 

• Erfgoedverordening. 
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• Restauratie carillon. 

• Bewegwijzering in de stad. Herstel Weissenbruchwandeling. 

• Voetbibliotheek doorlichten. 

• Herzien van de Website.  

 

9 Begroting 2017 

Deze begroting ziet er globaal hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren. De 

penningmeester geeft een toelichting. 

 

10 Verkiezing bestuursleden 

De secretaris, dhr. Ben Holtkamp, zal statutair aftreden en stelt zich herkiesbaar. 

Aangezien er geen tegenkandidaten aangemeld zijn, blijft de secretaris op zijn post.  

 

11 Rondvraag en sluiting 

Dhr. Ekering zou het wenselijk vinden om meer gebruik te maken van de faciliteiten 

van de Fransche School. Denk b.v. aan de mogelijkheid om vergaderstukken te 

projecteren met de beamer op het scherm. Het bestuur ziet hier wel wat in. 

Dhr. Holleman vraagt om een schriftelijke bekendmaking van het beleidsplan 2017. 

De voorzitter deelt mee, dat dit plan in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd. Niets 

meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

 

 

 

 

 

 

Ben Holtkamp, secretaris. 

Zondag 2 april 2017. 

 


