Notulen jaarvergadering d.d.12-3-2020.
Aanwezig: een dertigtal leden en bestuursleden en de bestuursleden Ton Boland, Henny Roosenburg, Jan de Roos,
Hans de Hartog, Tim van der Grijn Santen, Emmy Huls, Joop Chevalking, Huub Koster, Ger Lieverdink, Wim Schuurman,
Afwezig: m.k., Ina Heijting, Jaco te Hennepe. Han de Jong.
Notulist: Ger Lieverdink

1. Opening
De voorzitter, Ton Boland opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In verband met de
Coronacrisis zal de lezing deze avond wat ingekort worden. Via de website heeft iedereen kennis
kunnen nemen van de vergaderstukken.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Jan Berends heeft zich per mail afgemeld.
Mw. Emmy Huls doet uitleg aan de leden over de mokkenactie, leden van Deutekom krijgen
1 mok gratis op vertoon van hun lidmaatschapsnummer.
Dit nummer staat vermeld op de factuur welke bijgevoegd is in de nieuwe Kronyck.
Tot nu toe is de actie een groot succes.

3. Notulen jaarvergadering 14-4-2019.
De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag wordt door allen akkoord bevonden.

5. Financieel Jaarverslag.
De vereniging is financieel gezond. Jan de Roos geeft aan dat de ledenadministratie vanaf het
komende jaar bij de financiële administratie gevoegd gaat worden. Het word onderbouwd dat dit in
het boekhoudprogramma mogelijk is en het geheel vereenvoudigd.

6.

Verslag kascommissie jaarrekening 2019.
De heer Ton Maas neemt het woord en verklaart dat op donderdag 6 februari 2020 zijn de heren
Siebelink en Maas , ten huize van de penningmeester de heer J.C. de Roos, de boeken en bescheiden
betreffende het jaar 2019 van de Historische Vereniging Deutekom hebben gecontroleerd en in orde
hebben bevonden.
De penningmeester krijgt een compliment voor zijn perfecte boekhouding.

7.

Kascommissie en benoeming reserve lid kascommissie.
De heren J. Siebelink en H. Willink hebben zich bereid verklaard in de kascommissie voor 2020
zitting te willen nemen..
Omdat er geen reserve lid is word er aan de leden gevraagd wie hierin zitting wil nemen.
De Heer Marcel Slutter, Rijndal 15, Doetinchem, verklaart hiervoor bereid te zijn.

8.

Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2019.
Deze wordt door de vergadering verleend.

9.

Begroting 2020.
De begroting voor 2020 wordt door de vergadering voor akkoord gegeven,
een lid merkt op dat bij het exploitatietekort in 2019 voorzien is van een minteken, en dat dit bij
2020 niet staat.
.

10 Bestuursmutaties
Mv. Ina Heijting heeft zich voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
Dhr Joop Chevalking heeft zich voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
Dhr Huub Koster heeft zich voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
Mv. Emmy Huls heeft zich voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
Dhr Ger Lieverdink heeft zich voor 3 jaar herkiesbaar gesteld.
De voorzitter is erg blij ook te kunnen melden dat er zich nog 2 nieuwe bestuursleden hebben
gemeld nl:
Dhr Wim Schuurman welke de functie van penningmeester en ledenadministrateur gaat vervullen
Dhr Jacco te Hennepe medebestuurder.

De vergadering stemt in met alle vijf benoemingen.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Han de Jong, stopt vanwege zijn leeftijd, de voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange i
nzet en wenst hem alle goeds voor de toekomst. Zijn taken van de ledenadministratie worden
overgenomen door Wim Schuurman.

Jan de Roos, Het wordt door allen wordt dit als erg jammer ervaren, Jan was een baken in
de vereniging een gedegen en deskundige bestuurder en een zeer betrokken persoonlijkheid.
Middels een envelop, bloemen en een welgemeend applaus wordt hij bedankt voor al zijn
Werkzaamheden.

10. Rondvraag.
Een aanwezig lid bedankt het bestuur van de vereniging voor hun aller inzet en geweldig resultaat.
Hr. Maas, vraagt naar de verhoging van losse nummers van € 5 naar € 6. Is dit toereikend nu
Salehem vertrokken is en hoe het is met de kosten van o.a. de Kronyck.
Ton geeft hierover uitleg over de nieuwe papierkeuze waardoor de prijs ondanks een mindere oplage
goedkoper is geworden.
Een lid merkt op hoe het komt dat Salehem is vertrokken uit de Kronyck.

Ton geeft uitleg van de reden van vertrek en dat Salehem met een eigen uitgave is gekomen.

Verder komen er geen vragen en bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid naar de ALV en sluit hiermede
de vergadering.
Na de pauze wordt de avond voortgezet met een lezing in het dialect door Theo Roes, de zoon van
Fransan Roes alias Herman van Velzen.

