
 

 
 
 
 
Notulen Jaarvergadering d.d. 13-10-2020 
  

Auteur: Ferd de Waal 
Locatie: Digitaal via zoom 
Totaal: 17 deelnemers 
  
Opening door de voorzitter:  
Deze digitale vergadering komt als vervolg op de uitgestelde vergadering van april 2020.  
Vic heet de deelnemers welkom aan het zoomscherm. Het coronavirus heeft ook de HKWB 
nog stevig in haar greep. In onze Nieuwsbrief zijn derhalve een aantal maatregelen 
aangekondigd. 
Een positief punt is het toekennen door de gemeente van een door Karine aangevraagde 
projectsubsidie. Een bedrag van € 300,00 wordt naar onze rekening overgemaakt. 
Ria vraagt de deelnemers toestemming om deze zoomvergadering op te nemen. Deze 
toestemming wordt verleend. 
  
Mededelingen van de voorzitter 
In het kader van ons jubileum in 2022 zal er een commissie worden ingesteld. De oproep is 
wie er vanuit de leden in die commissie wil plaatsnemen. Jos Witjes en Gijsbert Hopman 
melden zich aan. 
Aan de orde is de wisseling tussentijds van de secretaris in 2019. Ria Mink heeft haar taken 
als secretaris overgedragen aan Ferd de Waal. Aan de vergadering wordt gevraagd 
laatstgenoemde officieel als secretaris te benoemen. De vergadering is daarmede akkoord. 
Door inspanningen van Ria en Karine is door de HKWB een nieuwe website gewonnen. Ria 
en Karine hebben daar behoorlijk wat werk aan gehad. De website is al enige tijd actief. 
Eventuele opmerkingen graag doorgeven. 
  
Verslag van de jaarvergadering van 4 april 2019 
Hierover zijn geen vragen en wordt door de vergadering goedgekeurd. 
  

Jaarverslag over 2019 van de secretaris  
Ook dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
  

Verslag kascommissie (de heren van Maaswaal en Story) en benoeming leden 
kascommissie over het jaar 2020. 

De heer Story blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. Het reservelid de heer van 
Maaswaal is in de plaats van de heer Vreekamp tussentijds toegetreden. De heren van de 
kascommissie stellen voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de 
penningmeester voor het beheer over de geldmiddelen. De vergadering is akkoord met het 
verlenen van deze décharge. Er is nog één lid nodig voor de kascommissie. Gijsbert Hopman 
stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie.  



Jaarverslag over 2019 van de penningmeester, balans per 31 december 2019 en rekening 
van ontvangsten en uitgaven over 2019 (in beeld gebracht ter vergadering). 

De balans vertoont een gelijk beeld als voorgaande jaren. Het Eigen Vermogen blijft geheel 
ter beschikking in de vorm van banktegoeden. Het banktegoed neemt wat toe als gevolg van 
de toevoeging aan de reservering voor het Project Goud. Er zijn geen vragen vanuit de 
vergadering. 

De rekening van ontvangsten en uitgaven over 2019 laat een tekort zien van 266 euro. Ten 
opzichte van de begroting voor 2019 zijn ook in het verslagjaar op een paar puntjes wat 
zaken net iets anders uitgepakt dan (te) voorzien was. Het gehele effect daarvan is echter 
zeer beperkt zoals uit het uiteindelijke tekort blijkt. Geen vragen. Het financiële verslag van 
2019, balans en rekening van ontvangsten en uitgaven worden akkoord bevonden.  

Vaststelling begroting 2021 (bijlage in beeld gebracht) 

Dit jaar verwelkomt de HKWB 11 nieuwe leden. Publiciteit zal moeten zorgen voor extra 
nieuwe leden. De begroting 2020 is 1500 euro negatief. De begroting 2021 is 1000 euro 
negatief. De vergadering is akkoord met de begroting 2021, met dank aan aftredend 
penningmeester Gert Timmerman.  

Aftreden bestuursleden.  

Onze penningmeester, de heer Gert Timmerman is statutair aftredend en niet herkiesbaar. 
Wij hebben een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Cees van Laarhoven, 
Cees introduceert zichzelf. De vergadering is akkoord met de benoeming van Cees. 

Ons bestuurslid, mevrouw Liet van Gellicum is statutair aftredend en niet herkiesbaar. 

Wij hebben Nelis van Ooijen bereid gevonden om in het bestuur toe te treden. Hij gaat de 
functie van Arjen Swets overnemen als contactpersoon van onze bibliotheek. Ook Nelis 
introduceert zichzelf. De vergadering is ook akkoord met zijn benoeming. 

De organisatie van de lezingen worden tijdelijk waargenomen door de voorzitter en Karine 
van Drunen. De voorzitter spreekt zijn dank uit naar Liet en Gert voor hun inzet voor de 
historische vereniging. In een volgende algemene ledenvergadering zal nog op gepaste wijze 
aandacht worden gegeven aan hun vertrek. Ook Ben Molthof heeft afscheid genomen en 
ook aan zijn vertrek zal nog op gepaste wijze aandacht worden gegeven.  

Rondvraag en beantwoording van de vragen.  

Karine: 9 leden hebben zich afgemeld als lid en er zijn 12 nieuwe aanmeldingen, er is dus een 
plus van 3. Er is een dik exemplaar Mededelingen uitgegaan. Dit dikke exemplaar heeft echt 
goed gedaan. Met dank aan Karine en Ria. Volgende keer verschijnt opnieuw een dik 
exemplaar. Ook Hans Arissen gaat afscheid nemen eind dit jaar. 

Arjen: de Tabula telt 300 pagina’s leesvoer. 



Stem als lid van de Rabobank via clubsupport op de HKWB. 

Gert bedankt het bestuur voor de samenwerking in zijn tijd als bestuurslid van de HKWB. Hij 
zal ook in de toekomst nog activiteiten namens de HKWB blijven doen. 

Sluiting vergadering 

Na enige verwarring blijkt de stemming voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden 
unaniem te zijn geweest. 

  

  

 


