
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2019 

 

Aanwezig: een tachtigtal leden en de bestuursleden Ton Boland, Joop Chevalking, 

Tim van der Grijn Santen, Hans de Hartog, Ina Heijting, Huub Koster, Jan de Roos, 

Henny Roosenburg.  

 

Bericht van verhindering: de heer Jan Berends. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Ton Boland, heet eenieder van harte welkom en is verheugd dat er 

zoveel leden aanwezig zijn. 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 

De bus voor de excursie naar Kampen op 18 mei 2019 is helemaal vol. Eind maart 

krijgt men een bevestiging van deelname en instructie voor de betaling. 

 

3. Notulen jaarvergadering d.d.15 maart 2018 

De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd. 

 

4.Jaarverslag 2018 

De voorzitter legt nog eens de nadruk op de samenwerkingsverbanden die er 

bestaan tussen Deutekom, het Ecal en het Stadsmuseum. 

 

5. Financieel jaarverslag 2018 

De vereniging is financieel gezond. Het streven is naar een algemene reserve van 

circa 10.000 euro en een stabilisering van het aantal leden zo rond de 700. 

 

6. Verslag kascommissie jaarrekening 2018 

De heer Ton Maas neemt het woord en verklaart dat op woensdag 30 januari 2019 

zij, de heren van der Besselaar en Maas, ten huize van de penningmeester de heer 

J.C.Roos de boeken en bescheiden betreffende het jaar 2018 van de Historische 

Vereniging Deutekom hebben gecontroleerd en orde hebben bevonden. 

De penningmeester krijgt een compliment voor zijn perfecte boekhouding. 

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering dan ook om de 

penningmeester over het jaar 2018 decharge te verlenen wat met een instemmend 

applaus wordt verleend. 

 

7. Benoeming lid kascommissie en reservelid kascommissie 

Doordat een lid van deze commissie haar lidmaatschap heeft opgezegd ontstaat de 

noodzaak om twee leden te benoemen. De heren Joop Siebelink en Henk Willink 

hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 



8. Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2018 

Wordt door de vergadering verleend. 

 

9. Begroting 2019 

Om buffers in stand te houden en geen verdere tekorten te creëren wordt aan de 

ledenvergadering voorgesteld de contributie met ingang van 1 januari 2020 op 20 

euro per jaar te stellen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

10. Bestuursmutaties 

De heer Tim van der Grijn-Santen heeft zich weer voor 3 jaar herkiesbaar gesteld. 

Mevrouw Henny Roosenburg-Gerritsen treedt af als secretaris maar is herkiesbaar 

als medebestuurslid om zodoende haar taken te kunnen overdragen. De vergadering 

stemt in met beide benoemingen. 

De voorzitter is verheugd te melden dat er zich twee aspirant bestuursleden hebben 

aangemeld, mevrouw Emmy Huls en de heer Ger Lieverdink. Zij zullen zich de 

komende tijd gaan beraden op een ev. functie binnen het bestuur. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Aangezien niemand iets voor de rondvraag heeft bedankt de voorzitter de leden voor 

hun komst naar de ALV en sluit de vergadering. Na 10 minuten pauze werd de avond 

voortgezet door de heer Dick Bulten met de vertoning van een vijftal prachtig films. 

 

 

 

 


