VERSLAG LEDENVERGADERING DINSDAG 12 MAART 2019
1 Opening
De voorzitter, dhr. Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn
ongeveer 50 leden aanwezig, mogelijk komt dit door het slechte weer. De leden hebben
alle relevante vergaderstukken kunnen downloaden van de site, zodat iedereen zich heeft
kunnen prepareren.
2 Ingekomen stukken
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering, te weten: Ineke van Garderenvan Kooten Niekerk, Mieke de Weerd, Joost Ekering en Theo van Kessel. Verder geen
ingekomen stukken.
3 Verslag ledenvergadering 27 maart 2018
Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
4 Jaarverslag 2018
De secretaris geeft een toelichting bij dit jaarverslag. Frans van Hienen merkt op dat hij
samen met Ad van Berkel de vergaderingen bijwoont van de gemeentelijke
monumentencommissie. Voet heeft daar weliswaar geen spreekrecht, maar kan op deze
manier toch op de hoogte blijven van het gemeentelijk monumentenbeleid.
5 Financieel verslag 2018
Dit verslag wordt door de penningmeester, Peter Otten toegelicht. De vergadering stemt
ermee in.
6 Verslag financiële commissie
Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren Hagenaars, v.d. Drift en Kruijd. De
commissie is tevreden over de jaarrekening en adviseert de naam van het Van
Hazendonkfonds te wijzigen in Publicatiefonds.
De heer Hagenaars zal de financiële commissie statutair verlaten en mevr. Yvonne v.d.
Vissersdijk wordt bereid gevonden tot deze commissie toe te treden.
7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2018.
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2018.
8 Beleidsplan 2019
De voorzitter licht het jaarplan 2019 uitgebreid toe. Behalve de gebruikelijke activiteiten
zullen de volgende onderwerpen in 2019 aan de orde komen:
• Leesclub voor het boek van Kalkhoven.
• Voorbereiden uitgave boeken cartografie en archeologie.
• Nieuwe Website.
• Historisch Café.
• Meer mensen enthousiast maken voor onze historie.
• Kritische doorlichting van bronnen, verhalen en stadslegendes.
• Zijn er blinde vlekken?
Wim Holleman vraagt of de leden een chronologisch overzicht kunnen krijgen van het
beleidsplan. De voorzitter zegt dit toe.
9 Begroting 2019
Deze begroting ziet er globaal hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren. De
penningmeester geeft een toelichting.
Wim Holleman vraag of we een culturele instelling zijn. Peter Otten deelt mee dat Voet
inderdaad de Culturele ANBI-status heeft.
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10 Verkiezing bestuursleden
De voorzitter, Hans Saan, zal statutair aftreden, maar is herkiesbaar. De vergadering
heeft er geen moeite mee hem een nieuwe termijn als voorzitter te verlenen, hetgeen
met luid applaus wordt bezegeld.
11 Rondvraag en sluiting
Niemand heeft iets voor de rondvraag, wel reikt Yvonne Jakobs namens de Werkgroep
Culemborg 700 een presentje uit aan de bestuursleden en aan Wilma Dehing voor hun
inspanningen inzake het jubileumjaar. Het was een juten tasje met het logo van
Culemborg 700.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Ben Holtkamp, secretaris.
Maandag 15 maart 2019.
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