
Notulen jaarvergadering d.d. 24-3-2022. 

Aanwezig: Een 45 tal leden en de bestuursleden Huub Koster, Henny Roosenburg, Wim Schuurman, Tim van der 

Grijn Santen, Emmy Huls, Joop Chevalking, Ger Lieverdink. 

Afwezig: m.k., Ina Heijting, Jaco te Hennepe, Henk de Haan. 

Notulist: Ger Lieverdink 

1. Opening 

               De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom bij de jaarvergadering van maart     

                             2022. 

Een welkom aan dhr. E. Zweers, die de lezing voor vanavond verzorgt. De voorzitter schenkt kort 

aandacht aan de huidige wereldsituatie. Het nog steeds rondgaande besmette virus, de nabije oorlog 

tussen Oekraïne en Rusland en met in deze week de herinneringen van de bombardementen WO II 

in Doetinchem. De lezing: “Operatie Plunder” sluit hier direct op aan. (herdenkt de situatie in de 

wereld en hoe toepasselijk deze is op de lezing van vanavond.)  

Aan de niet-leden wordt vanavond een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

               Via de website heeft iedereen kennis kunnen nemen van de vergaderstukken. 

(Huub meldt vervolgens dat Tim van der Grijn Santen aftredend is en niet herkiesbaar, ook Henny 

Roosenburg Gerritsen is aftredend maar stelt zich weer verkiesbaar.) 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

De beleidsnota voor 2022-2026 wordt als agendapunt toegevoegd onder  9B 

 

3. Notulen jaarvergadering 23-9-2021. 

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

 

4.  Jaarverslag 2021 

               J. de Roos mist in het jaarverslag het verslag van het Stadsmuseum, de voorzitter geeft   

               uitleg.  

                      Het jaarverslag wordt door allen akkoord bevonden. 

 

5. Financieel Jaarverslag 2021. 

                    De vereniging is financieel gezond en de stukken zijn akkoord. 

 

6.  Verslag kascommissie jaarrekening 2020. 

De heer Slutter neemt het woord en verklaart dat op maandag 21 februari 2022 de heren Slutter en 

Willink, ten huize van de penningmeester de heer Wim Schuurman zijn geweest, en de boeken en 

bescheiden betreffende het jaar 2021 van de Historische Vereniging Deutekom hebben 

gecontroleerd en in orde hebben bevonden. 

 

7.  Kascommissie en benoeming reserve lid kascommissie.  

De heren H. Willink en L. Bonenberg nemen zitting in de kascommissie voor 2022 

De heer W. Wullink geeft zich op als reserve lid.  

 

8.    Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2021. 

Deze wordt door de vergadering verleend. 

 

       9A      Begroting 2022. 

De begroting voor 2022 wordt door de vergadering voor akkoord gegeven. 

 

       9B      Beleidsnota 2022-2026. 

             De beleidsnota wordt nader toegelicht.  



             Bij het Actieplan komt o.a. Brouwerskamp aan de orde. Voor het behoud van dit authentieke hofje  

             is namens Erfgoedvereniging Heemschut afd. Gelderland, het Cuypersgenootschap en de Historische 

             Vereniging Deutekom een brief aan B en W van de Gemeente Doetinchem gestuurd.  

 

        10.       Bestuursmutaties. 

               Allereerst wordt stilgestaan bij het overlijden van Hans de Hartog in het afgelopen najaar.               

               Hans was een zeer betrokken en actief bestuurslid. Ter zijner nagedachtenis wordt een moment van 

               stilte in acht genomen. 

               Henny Roosenburg-Gerritsen is regulair aftredend en herkiesbaar: met applaus wordt ze herkozen. 

               Jaco te Hennepe is afgetreden en niet herkiesbaar,  zijn aftreden wordt kort toegelicht.   

               Tim van der Grijn Santen is na 21 jaar bestuurslidmaatschap aftredend. Hij was voor Deutekom   

               o.a. actief in de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag, Commissie Welstand en 

               Monumenten en de Werkgroep Straatnaamgeving. Tim blijft wel namens Deutekom betrokken bij 

               deze laatste werkgroep.  

               De voorzitter bedankt Tim van der Grijn Santen voor het vele werk in al die jaren en overhandigt 

              hem een cadeaubon en bloemen. 

 

9.     Rondvraag. 

H. de Jong maakt een opmerking dat op de site de jaarcijfers en verslagen moeilijk te vinden zijn, 

             gevraagd wordt om dit eenvoudiger te maken. 

             Een lid merkt op dat de straatnaam van Willem Roda (Roorda), gememoreerd door de heer van der 

            Grijn Santen, ook voor komt in de titel van het boek  "Willem Roda: Een jongensboek" van Eli  

            Heimans.  

                          Verder komen er geen vragen en bedankt de voorzitter de leden voor het bijwonen van de ALV en 

                          sluit deze vergadering. 

                          Na de pauze wordt de avond voortgezet met de lezing “ operatie Plunder “door drs. Edwin Zweers.  

  

 

 

 

                       

              

                                                   

 

 

 

            

 

 

 


