VERSLAG LEDENVERGADERING DINSDAG 11 FEBRUARI 2020
Deze vergadering verloopt minder formeel dan gebruikelijk. De voorzitter, Hans
Saan, presenteert tussen de diverse vergaderpunten een soort quiz over ons
Genootschap. De leden kunnen door het tonen van een gele of rode kaart hun
antwoord kenbaar maken. Theo van Kessel is de winnaar en ontvangt als prijs een
quiche met voetjes, die gemaakt is door Wilma Dehing.
1 Opening
De voorzitter, dhr. Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er
zijn ongeveer 60 leden aanwezig. 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
Garderen-van Kooten Niekerk, Connie Veer, Jan de Haan en Joost Ekering. Verder
geen ingekomen stukken.
3 Verslag ledenvergadering 22 maart 2019
Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
4 Jaarverslag 2018
N.a.v. dit jaarverslag wordt opgemerkt, dat het weer dit jaar in zekere mate toch een
spelbreker was bij de fietstocht, omdat het heel erg warm was. Verder geen vragen
of opmerkingen over het jaarverslag.
5 Financieel verslag 2018
Dit verslag wordt door de penningmeester, Peter Otten enigszins toegelicht. De
vergadering stemt ermee in.
6 Verslag financiële commissie
Deze commissie bestaat dit jaar uit Yvonne van de Vissersdijk en de heren Piet v.d.
Drift en Dick Kruijd. Yvonne van de Vissersdijk was verhinderd om de financiën te
controleren. De beide heren hebben dit niettemin toch gedaan, omdat in de statuten
sprake is van twee personen. De commissie is tevreden over de jaarrekening. Dick
Kruijd gaf een korte toelichting. Statutair zouden beide heren de commissie moeten
verlaten, maar omdat ze het nog wel een jaartje willen doen stemde de vergadering
in met hun herverkiezing. Yvonne van de Vissersdijk is bereid gevonden de
ledenadministratie op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee.
7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2018.
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2019.
8 Beleidsplan 2020
De voorzitter licht het jaarplan 2020 uitgebreid toe. Behalve de gebruikelijke
activiteiten zullen de volgende onderwerpen in 2020 aan de orde komen:
• Leesclub voor het boek De Reformatie in Culemborg van Otto de Jong.
• Koerbaghtentoonstelling
• Financiering van het te verschijnen archeologieboek.
• Nieuwe Website.
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•
•
•

Historisch Café.
Erfgoedbeleid.
Mobilisering nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.

9 Begroting 2019
Deze begroting ziet er globaal hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren. De
penningmeester geeft een toelichting.
10 Verkiezing bestuursleden
De secretaris, Ben Holtkamp, zal statutair aftreden, maar is herkiesbaar. De
vergadering heeft er geen moeite mee hem een nieuwe termijn als secretaris te
verlenen, hetgeen met applaus wordt bezegeld.
Drie aspirant bestuursleden zijn met instemming van de vergadering tot het bestuur
toegetreden. Het zijn de dames Wilma Dehing en Ineke de Weerdt en de heer Huib
Clarisse. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor aan de vergadering. Het applaus
maakt duidelijk dat ze welkom zijn! Het bestuur bestaat nu uit zeven personen.
11 Rondvraag en sluiting
Margje van de Tieg maakt een opmerking over het aantal leden van Voet in relatie
tot aantal leden van De Roos. Soms lijkt het een beetje op een competitie. Uiteraard
zijn beide verenigingen blij met het grote aantal leden!

Ben Holtkamp, secretaris.
Maandag 17 februari 2020.
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