Notulen jaarvergadering d.d. 23-9-2021.
Aanwezig: Een 38 tal leden en de bestuursleden Huub Koster, Henny Roosenburg, Tim van der Grijn Santen, Emmy Huls,
Joop Chevalking, Ger Lieverdink.
Afwezig: m.k., Ina Heijting, Wim Schuurman.
Afwezig : z.k. Jaco te Hennepe.
Notulist: Ger Lieverdink

1. Opening
De interim voorzitter, Huub Koster opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom bij de door
Corona uitgestelde jaarvergadering van maart 2021. Huub herdenkt Ton Boland en vraagt een ogenblik stilte.
Via de website heeft iedereen kennis kunnen nemen van de vergaderstukken.
Henny Roosenburg vraagt even de aandacht om punt 10 naar voren te halen met de vraag aan
eenieder die aanwezig is of men akkoord kan gaan met de benoeming van
Huub Koster als voorzitter voor de komende 3 jaar. Iedereen gaat hiermee akkoord.
Huub meld vervolgens dat Hans den Hartog aftredend is en niet herkiesbaar is, hij bedankt Hans voor alle
bewezen diensten en geeft toelichting op zijn persoonlijke omstandigheden. Er zal op korte termijn een
bloemetje hiervoor bij hem worden bezorgt.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Huub geeft uitleg over het bord, Strandbad Groenendaal, deze wordt komende dagen geplaatst en deze
gedenkplaat zal 7 oktober a.s officieel met een feestelijk tintje onthuld zal worden.
3. Notulen jaarvergadering 12-3-2020.
De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2020
Het jaarverslag wordt door allen akkoord bevonden.

5. Financieel Jaarverslag 2020.
De vereniging is financieel gezond en de stukken zijn akkoord.

6.

Verslag kascommissie jaarrekening 2020.
De heer Siebelink neemt het woord en verklaart dat op donderdag 4 februari 2021 de heren
Siebelink en Willink , ten huize van de penningmeester de heer Wim Schuurman zijn geweest, en de
boeken en bescheiden betreffende het jaar 2020 van de Historische Vereniging Deutekom hebben
gecontroleerd en in orde hebben bevonden.

7.

Kascommissie en benoeming reserve lid kascommissie.
De heren H. Willink en M. Slutter hebben zich bereid verklaard in de kascommissie voor 2021 zitting
te willen nemen..
Omdat er geen reserve lid is word er aan de leden gevraagd wie hierin zitting wil nemen.
De heer L. Bonenberg, Rekhemseweg 144, Doetinchem, verklaart hiervoor bereid te zijn.

8.

Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2020.
Deze wordt door de vergadering verleend.

9.

Begroting 2021.
De begroting voor 2021 wordt door de vergadering voor akkoord gegeven.
.

10

Bestuursmutaties
De mutatie is reeds behandeld onder punt 2: mededelingen.

10.

Rondvraag.
Emmy neemt het woord inzake de actie: leden werven leden. Er zijn een 8 tal personen welke nieuwe leden
hebben aangebracht. Door een medelid wordt hier een winnaar uit getrokken.
De winnaar is dhr Jan Terbeek. Hij wordt hierover bericht.
Huub vestigt de aan dacht op de boekentafel achter in de zaal, alsmede de puzzel welke in november uitkomt
en waar men zich nu reeds voor kan inschrijven.
Een lid merkt op dat de lezingen voor leden maar ook niet leden gratis toegankelijk is. Een bijdrage voor
toegang mag gevraagd worden.
Voor de volgende lezing 18-11 van Victor Lansink wordt veel belangstelling verwacht.
De lezingencommissie neemt dit voorstel voor een financiële bijdrage mee in de eerst volgende
bestuursvergadering 20 oktober a.s.

Verder komen er geen vragen en bedankt Huub de leden voor hun aanwezigheid naar de ALV en sluit hiermede
de vergadering.
Na de pauze wordt de avond voortgezet met een lezing over Deutekom door Theo Rougoor.

