Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2018
Aanwezig: een dertigtal leden en de bestuursleden Ton Boland, Joop Chevalking,
Tim van der Grijn Santen, Henk de Haan, Ina Heijting, Huub Koster, Jan de Roos,
Henny Roosenburg, Agnes Vermeer en Herman Visser.
Bericht van verhindering: de heren Jan Berends en Hans de Hartog.
1. Opening
De voorzitter, Ton Boland, heet eenieder van harte welkom. Via de website heeft
iedereen kennis kunnen nemen van de vergaderstukken. Ook was er nog de
mogelijkheid om de stukken per post te ontvangen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering d.d.16 maart 2017
Deze worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
4.Jaarverslag 2017
In het jaarverslag werd o.a. aandacht besteed aan de vernieuwde website en ook
aan de samenwerkingsverbanden die er bestaan tussen Deutekom, het Ecal en het
Stadsmuseum. Dit leidde bij dhr. Ton Maas tot de vraag, nu de
bestuurssamenstelling van het Stadmuseum gewijzigd is, of de financiële bijdrage
van Deutekom voor 2018 wel gewaarborgd is. Voorzitter Ton Boland legde uit dat
wat Deutekom betreft er geen veranderingen zijn.
5. Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester, Jan de Roos, geeft een toelichting. Het blijkt dat de begroting
aan de ruime kant was. Het kapitaal van de vereniging staat op €10.506, =, ondanks
de kosten voor een upgrade van de website en de uitgave voor een nieuwe laptop
t.b.v. de ledenadministratie. Deutekom streeft ernaar om de contributie zo laag
mogelijk te houden.
6. Verslag kascommissie jaarrekening 2017
Aangezien de heer Slutter verhinderd is neemt de heer van de Besselaar het woord
en verklaard dat op woensdag 14 februari 2018 zij, de heren van de Besselaar en
Slutter, ten huize van de penningmeester de heer J.C.Roos de boeken en
bescheiden betreffende het jaar 2017 van de Historische Vereniging Deutekom
hebben gecontroleerd en orde hebben bevonden.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering dan ook om de
penningmeester over het jaar 2017 decharge te verlenen wat dan ook met een
instemmend applaus wordt verleend.

7. Benoeming reservelid kascommissie
De vergadering stemt in met de benoeming van mw. Sylvia Bourgonje als reservelid.
8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2017
Wordt door de vergadering verleend.
9. Begroting 2018
Deze wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.
9.a Beleidsplan 2017-2020 en Actieplan 2018
De voorzitter wijst er nog even op dat deze twee stukken vanaf nu ook op de website
staan
10. Bestuursmutaties
De heren Ton Boland en Hans de Hartog hebben zich weer voor drie jaar
herkiesbaar geteld. Met instemmend applaus worden zij door de leden weer
herbenoemd.
De heren Henk de Haan en Herman Visser hebben hun bestuursfunctie beëindigd.
11. Rondvraag en sluiting
Aangezien niemand iets voor de rondvraag heeft neemt de voorzitter het woord om
de scheidende bestuursleden te bedanken voor hun tijd en inzet.
Allereerst Herman Visser, die in het bestuur een belangrijke waarde
vertegenwoordigde, doordat hij altijd zonder veel omhaal tot de kern van de dingen
wist door te dringen. Het digitale archief van Deutekom was bij hem in goede
handen.
Henk de Haan werd geroemd voor zijn collectief geheugen op het gebied van de
historie van Doetinchem en voor zijn rol in het bestuur als “verbindelaar”. Ook het feit
dat hij als oud-voorzitter nog enkele jaren binnen het bestuur actief was werd zeer
gewaardeerd. Henk heeft veel werk verzet in de realisatie van nieuwe infoborden,
met QR-codes, op de monumenten in Doetinchem. Dit laatste was een geschenk van
Deutekom in het kader van haar 40-jarig bestaan.
Beide heren werden bedankt met een envelop en een boeket bloemen.
Hierna bedankte de voorzitter de leden voor hun komst naar de ALV en sloot de
vergadering. Na 10 minuten pauze werd de avond voortgezet door de heer Gerben
Zweers met zijn lezing “Bij de bliksemboom”, de geschiedenis van de eerste
padvinderijgroep in Doetinchem.

