Verslag van de JAARVERGADERING 22 maart 2016 in Rhenoy (ter vaststelling in
de vergadering van 2017)
1. Opening door de voorzitter
De aftredend voorzitter, de heer van de Vendel opent de jaarvergadering en heet de 19 aanwezige leden van
harte welkom. Een aantal afmeldingen is ontvangen voor de vergadering.
2. Mededelingen van de voorzitter
- geen
3. Verslag van de jaarvergadering van 25 maart 2015
Het verslag geeft geen reden tot opmerkingen en is dan ook bij deze goedgekeurd en vastgesteld met dank
aan de samenstelster, secretaris mevrouw Mink-Gijzen.
4. Jaarverslag over 2015 van de secretaris
Vastgesteld, met dank aan de samenstelster, secretaris mevrouw Mink-Gijzen.
5. Verslag van de kascommissie (de heer de Walle en de heer Vreekamp)
De heer de Walle doet namens de commissie verslag en meldt dat de administratie geheel in orde is
bevonden. Het is gebleken dat de uitgaven stijgen, terwijl de inkomsten minder worden. Dat is een punt
van zorg en wordt als aandachtspunt meegeven aan het bestuur. Het verslag van de commissie is voor de
aanwezige leden geen aanleiding tot het stellen van vragen. De kascommissie stelt voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2015 en het bestuur over het gevoerde beleid
in 2015, waar de vergadering mee instemt. De heer Vreekamp blijft aan als lid voor de kascommissie, de
heer Story wordt als nieuw lid benoemd. De heer de Walle blijft reserve lid.
6. Jaarverslag over 2015 van de penningmeester
Aan de hand van de balans geeft de penningmeester, de heer Timmerman een toelichting. Bij de inventaris
vindt u de laptop terug van de Kring, welke is aangeschaft voor de activiteiten in de kringbibliotheek. Voor
een aantal fondsen is een reservering gemaakt, misschien moet de algemene ledenvergadering daar iets van
vinden? Het vermogen bedraagt €10623 met ANBI recapitulatie levert dat een vrij beschikbaar bedrag van
€ 2561 op. Over 2015 hebben 10 leden niet betaald, voor 2016 heeft op dat moment 60% van de leden
betaald. Aan de hand van de winst- en verliesrekening geeft de penningmeester, de heer Timmerman een
toelichting. Mededelingen is 1 maal niet verschenen. We zorgen zelf voor het verpakken en verspreiden
zoveel mogelijk zelf. Ook voor het jaarboek Tabula hebben we een positief resultaat gehaald. Het
secretariaat heeft maar weinig kosten gedeclareerd. Het aantal leden is opnieuw gedaald ten opzichte van
het vorige jaar.
7. Vaststelling begroting 2017
De begroting is opgemaakt met een lager geraamd ledenaantal. Bestuurslid Swets geeft aan dat het er voor
het bibliotheeksysteem van het Regionaal Archief Rivierenland € 155 moet worden betaald en dat is nog
niet begroot. Eén van de leden geeft aan dat de vereniging in 2017 45 jaar bestaat, misschien levert dat
extra publiciteit en leden op? Het fonds bijzondere activiteiten is daar wellicht wel voor geschikt? (€ 435).
8. Bestuursverkiezing
De voorzitter, de heer van de Vendel is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Wij nemen vanavond
afscheid van hem, 9 jaar heeft hij de kring als voorzitter bestuurd. Wij danken hem voor zijn enthousiasme.
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Mevrouw ten Berge is statutair aftredend en zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Ook van haar nemen we
afscheid. Ze is helaas niet lang bestuurslid geweest. Het redactiewerk wordt overgenomen door de
secretaris, mevrouw Mink-Gijzen. De vergadering benoemt de heer (Vic) Asselberghs tot nieuwe
voorzitter. De heer Asselberghs neemt het woord en stelt zich kort voor. Na de zomer zal hij daadwerkelijk
in functie treden. Eén van de leden stelt verheugd te zijn dat de heer Asselberghs historicus is.
9. Rondvraag
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
Buren, 16 januari 2017
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