Verslag van de JAARVERGADERING 23 maart 2017 in Deil (ter
vaststelling in de vergadering van 2018)
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, de heer Asselberghs heet 18 personen van harte welkom op
de vergadering. Een speciaal woord van welkom voor mevrouw Le Poole,
die namens het RAR aanwezig is. Afmeldingen zijn ontvangen van
mevrouw van Drunen en de heren de Kruijff, van den Bosch en
Hanselman.
2. Mededelingen van de voorzitter
Het afgelopen half jaar is het bestuur druk geweest met het bepalen van
een visie voor de komende jaren. Het aantal leden van onze Kring daalt
maar de interesse voor historie neemt toe.
Onze speerpunten zijn:
- Samenwerking (RAR, Geschiedenisgeldermalsen.nl, collega historische
verenigingen (focus ook op West Betuwe)
- Jeugd
- Leden
Mevrouw Thielen vraagt aandacht voor publiciteit in de kranten. Ook geeft
zij als idee mee aan het bestuur om de historie van de woonplaats in kaart
te laten brengen door inwoners zelf.
Voorlopig houden we het op zes bijeenkomsten per jaar, maar we zoeken
wel naar interessante sprekers. De website verdient modernisering. In
2017 zullen we de ruimte in het gemeentehuis moeten verlaten. We zijn in
bespreking met de gemeente Geldermalsen voor een oplossing.
Het 45 jarig jubileum zal in 2017 gevierd worden met een langere
excursie.
Voor onze Mededelingen zijn we overgestapt naar een nieuwe drukker. We
zijn een stuk goedkoper uit en hoeven ook zelf niet meer in te pakken en
te bezorgen.
3. Verslag van de jaarvergadering van 22 maart 2016
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 2016 van de secretaris
Vastgesteld, met dank aan de samenstelster, secretaris mevrouw MinkGijzen.

5. Verslag van de kascommissie (de heer Vreekamp en de heer Story)
De heer Vreekamp 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 2016 en het bestuur
over het gevoerde beleid in 2016, waar de vergadering mee instemt. De
heer Story blijft aan als lid voor de kascommissie, de heer van Maaswaal
wordt als nieuw lid benoemd. De heer Vreekamp wordt reserve lid.
6. Jaarverslag over 2016 van de penningmeester
De penningmeester, de heer Timmerman geeft allereerst een toelichting
op de balans met vergelijk tussen de cijfers over 2015 en 2016. Vanwege
ANBI-redenen dienen we de helft van de jaaromzet achter de hand te
hebben. Er zijn ook nog een aantal fondsen: garantiefonds publicaties,
bijzondere activiteiten en veldnamenonderzoek.
Aan de hand van de algemene winst- en verliesrekening over 2016 geeft
de penningmeester een toelichting over de kosten van Mededelingen.
Drukken kost veel geld. De bankkosten stijgen en de rente daalt.
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of Mededelingen goedkoper wordt
qua drukkosten in 2017? Dat is inderdaad het geval.
7. Vaststelling begroting 2018
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting. De kosten voor
Mededelingen bedroeg de helft van de begroting. Dit bedrag is omlaag
gebracht door over te stappen naar blad.nl. Vergaderingen van het
bestuur vinden vanaf 2017 extern plaats. Voor sprekers is meer geld
geraamd, want goede sprekers kosten geld.
8. Bestuursverkiezing
De penningmeester de heer Timmerman en bestuurslid mevrouw van
Gellicum worden beide herkozen. Er is sprake van een goede constructieve
samenwerking binnen het bestuur.
9. Rondvraag
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik
gemaakt.
Mevrouw Le Poole van het RAR vraagt aandacht voor de Open dag bij het
RAR met als thema thuis in techniek. Een drietal leden van de kring
hebben een bijdrage geleverd aan de digitale studiezaalwand (de heren
van Kranenburg en van den Broek en mevrouw Mink-Gijzen).
10.
Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Buren, 2 februari 2018

