
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Heerder Historische Vereniging van 11 april 
2019

Aanwezig: 42 leden(volgens de presentielijst van 11 april 2019).
Afwezig met kennisgeving:  echtpaar Groen, dhr. J. Geerts, dhr.D.Westhof, mw. R. Schut, dhr. J. de Wal 
en mw. R. ter Velde

 
1.Opening door de voorzitter, dhr. Dick de Witte. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom op
   deze Algemene  ledenvergadering en is blij met de opkomst.
2 .Mededelingen:
   - We zijn nog steeds in overleg met de gemeente.   Een week na de ledenvergadering van vorig jaar
     kwam een ambtenaar vertellen dat de  tuin zou worden opgeknapt.Enkele weken later kregen we
     bericht dat alle acties figuurlijk  waren bevroren en zitten we nog steeds met een onoogelijke tuin.
   - Privatisering
     In november kregen we een uitnodiging van de wethouders Berkhof en Cegerek om   
     hierover te komen praten. Bleek dat het enige punt op de agenda was dat een koper voor
     Villa Jacoba zich had aangediend en of wij een alternatief wisten om naartoe te  verhuizen.
     Op ons voorstel om als gemeente Welgelegen te kopen en ons daar te huisvesten is tot  op heden nog
     geen antwoord gekomen en ook op het voorstel om het college naar de Eperweg te verhuizen en de
     HHV naar het oude gemeentehuis hebben we geen antwoord gekregen en zitten wij al twee jaar in
     onzekerheid.
   -  Stenen en mineralen collectie van Dhr. Wouter Tol
      Na overleg met het Gelders Erfgoed hebben wij de mineralencollectie en kristallen geschonken aan   
     het Kristalmuseum in Borculo. In ruil daarvoor helpen zij ons met het reorganiseren van de honderden  
     fossielen en zwerfstenen. Het moet resulteren in een  museumwaardige collectie van uitsluitend in
     Heerde, c.q. Nederland gevonden voorwerpen.
   - Educatie 
     De dames Mineke van Beek en Loes de Blok hebben voor de leerlingen van alle basisscholen een 
     ontdekkingstocht door het museum gemaakt. Na afloop moeten zij dan   een puzzel maken. Ter
     herinnering kregen de leerlingen een certificaat als  "Museumassistent"
   - de Bibliotheek
     Dhr. Ottenhof heeft zich bereid verklaart om het werk van dhr. Piet Meelker voort te zetten.
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2018
     De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd en met dank aan de secretaris  getekend. 
4. Jaarverslag van het bestuur over 2018
     Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris met beeldondersteuning verzorgd door 
     dhr. Henk Osinga. De getoonde beelden geven het jaarverslag een vrolijke noot.
5.  Rekening en verantwoording van het bestuur over 2018
    De baten bedroegen in 2018  € 38.237,84, dit is een positief verschil van € 2.138,61 t.o.v.
    2017. Dit komt mede door extra inkomsten  via de contributie van €1232,31  boven de normale
   €22,-. De dia-avonden in Wapenveld brachten € 685 op.
    Via de werkgroep Wapenveld ontvingen we ook €500,- van Muziekvereniging ONA, die is
    opgeheven. Ook ontvingen we €1750,- van de Adriana Hoogenboomstichting voor de aankoop
    van het schilderij van Jan Kleintjes.
    Er is €1474,06 aan postzegels en portokosten betaald voor o.a. aanmaningen en
    het verzenden van de HH aan leden buiten het bezorggebied. 
    Verder waren de energiekosten lager en hebben we geen grote investeringen gedaan zoals in
    2017, de ledverlichting en in 2016 de automatisering.
     Het eigen vermogen is toegenomen met €1828,50 (zijnde de winst) van €13.832,06 naar    
    €15.660,56
5a Voorstel tot een verhoging van de contributie voor leden die de HH per post ontvangen.
    Wij geven ruim €1400,- uit aan portokosten en daarom het verzoek aan de vergadering
    om de contributie voor, die leden die de HH per post ontvangen, te verhogen met € 5,- naar
     €27,-  Het verzoek wordt met applaus ontvangen en aldus goed gekeurd, ingaande 2020. Dit
     besluit zal vermeld worden in  Heerde Historisch. 
 6. Verslag kascontrolecommissie.
     Van de kascommissie was niemand aanwezig, maar gelukkig was de controle wel

uitgevoerd en had de secretaris een ondertekend verslag ontvangen.



Dit verslag werd door de voorzitter voorgelezen waarna dit met een warm applaus werd    
ontvangen   en vervolgens werd er decharge aan het bestuur verleend. Dit met  dankzegging

     aan de penningmeester      
 7. Benoemen nieuw kascommissie lid.
     Dhr. W. Van de Vijgh is aftredend en Dhr. H. Meerdink meld zich aan als nieuw lid. Ook  
     dit wordt met applaus ontvangen. De kascommissie bestaat voor 2019 uit mw. A .Reil-
     Vorstelman en dhr. H.Meerdink
  8. Bestuurssamenstelling.
      Er zijn geen tegenkandidaten gekomen voor dhr. Dick de Witte die herkiesbare is en de   
     heren Teunis Meijer en Henk Osinga als nieuw te benoemen bestuursleden.
      Met applaus wordt dit voorstel aangenomen.
       Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. C. de Jong- Wilhelm en dhr. H. de Graaf.
      Mw. De Jong, lid sinds 1980 is in 1990 begonnen met het ordenen van het papieren  
      archief en is in 2006 benoemd in het bestuur. De voorzitter dankt haar voor de positieve     
      inbreng gedurende al die jaren. Vervolgens krijgt zij de afscheidspen en een mooie bos
      bloemen als dank aangereikt.
      Dhr. De Graaf is in 2000 lid geworden en meteen na zijn pensionering in 2008 heeft hij de
      organisatie van de tentoonstellingen voor zijn rekening genomen. In totaal heeft hij 42

tentoonstellingen georganiseerd die er allemaal even fantastisch uitzagen. Zoals de
voorzitter zei, met een klein detail maakte hij van iets simpels iets moois. Sinds 2008
maakt dhr. de Graaf ook deel uit van het bestuur en had een duidelijke mening en visie
over zaken waar het bestuur dankbaar gebruik van heeft gemaakt.
Onder dankzegging krijgt ook dhr. De Graaf de gebruikelijke afscheidscadeaus.
Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet voor het vele werk van 
het afgelopen jaar.

10. Rondvraag
Geen vragen
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun  inbreng.

      Na de pauze houdt  Dhr. Lodewijk een lezing met beeldmateriaal over de Isings schoolplaten.
      De kennis van onze vaderlandse geschiedenis is weer behoorlijk opgefrist. Ook een leuk 
      filmpje van TV Utrecht waarin Maarten van Rossum een interview heeft met de 96 jarige
      dochter van dhr. Isings.

       
             

 

            Voor akkoord                                                                      Voor akkoord

            voorzitter                                                                               secretaris


