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VERSLAG LEDENVERGADERING DONDERDAG 24 MAART 2022 
 
1 Opening.  

De voorzitter, Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 

ongeveer 85 leden aanwezig.  

 

2 Ingekomen stukken. 

Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering, te weten: Arno Elshout, 

Frans Heijnen, Connie Veer en Astrid Honing. Verder geen ingekomen stukken. 

 

3 Verslag ledenvergadering dinsdag 14 september 2021. 

Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 

 

4 Jaarverslag 2021.  

Er wordt opgemerkt dat de werkgroep cartografie niet 130, maar zeker 250 kaarten 

boven tafel heeft weten te krijgen. 

 

5 Financieel verslag 2021. 

De heer Peter Otten legt uit waarom er een negatief saldo is en waarom dat geen 

probleem is. 

 

6 Verslag financiële commissie.  

Deze commissie bestaat dit jaar uit J. Boiten, H. van Burken en G. van der Heijden. 

Henk van Burken licht het verslag van de kascommissie toe. Het komt er op neer dat 

de penningmeester zijn taak zorgvuldig heeft volbracht, hetgeen met een applaus 

bezegeld wordt. De commissie stelt voor het bestuur te dechargeren.  

 

7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2021. 

De vergadering verleent  het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2021. 

 

8 Beleidsplan 2022. 

De nieuwe voorzitter, Huib Clarisse, licht het jaarplan 2022 toe. De nieuwe website 

wordt aangekondigd. Behalve de reeds vernieuwde site van de vereniging komt er nu 

ook een site in de lucht met inhoudelijke informatie. Op deze site, 

www.culemborgtoen.nu is veel materiaal van de Stichting Culemborg Zoals Het Was, 

opgenomen en zodoende veiliggesteld voor de toekomst. 

Er komt een statutenwijziging als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen de 

quorumkwestie aan te pakken. Daarom is er op maandag 25 april en dinsdag 24 mei, 

voorafgaande aan de lezing, een korte ALV om deze kwestie definitief te regelen. 

 

9 Begroting 2021. 

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

vergadering gaat akkoord met deze begroting. 

 

10 Contributieverhoging. 

De voorzitter kondigt aan dat de contributie verhoogd zal worden in 2023. Ook zullen 

postleden meer gaan betalen vanwege de hoge portokosten. Hierover volgt later 

meer. 

http://www.culemborgtoen.nu/


2 
 

 
 

 

 

11 Statutenwijziging.  

Zie punt 8. 

 

12 Verkiezing bestuursleden. 

Hans Saan is statutair aftredend maar niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Huib 

Clarisse als zijn opvolger aangewezen. Tussentijds aftredend is Peter Otten. Er wordt 

al aan zijn opvolging gewerkt. 

 

13 Afscheid van Hans Saan en Peter Otten. 

Huib Clarisse, de nieuwe voorzitter, prijst zijn voorganger om zijn initiatieven en zijn 

onverdroten ijver. Ook Peter Otten wordt geprezen om zijn inzet. Hij deed 

aanmerkelijk meer dan men van een penningmeester mag verwachten. Beide 

aftredende heren ontvangen een onderscheiding in de vorm van een button met 

daarop afgebeeld een Voet op een voetstuk. Dit staat voor het erelidmaatschap. Ook 

ontvangen ze een mooie bos bloemen en een gravure van het voormalig kasteel. Om 

alles te completeren wordt er ook nog een bos bloemen overhandigd namens het 

college van B. en W. vanwege hun inzet. Een enorm applaus onderstreept de 

gesproken woorden! 

 

 

14 Rondvraag en sluiting. 

Niemand had iets voor de rondvraag. 

 

 

 

 

 

Ben Holtkamp, secretaris. 

Za. 26 maart 2022. 


