
 
 
 
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 23 maart 2022 
Locatie: de Pluk in Geldermalsen 

 
1. Opening door de voorzitter 
Ferd de Waal opent als vicevoorzitter de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Hij meldt dat onze voorzitter Vic Asselberghs vanwege ziekte afwezig is. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter 
De voorzitter vermeldt dat dit jaar een jubileumjaar is, omdat de HKWB 50 jaar geleden opgericht is. 
De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van activiteiten ter gelegenheid van het 
jubileum. Op een later tijdstip zal iedereen hierover geïnformeerd worden. Ook zal er een 
jubileumboek uitgegeven worden. 
Vanwege de coronapandemie kon er 2 jaar geen fysieke ALV gehouden worden, maar zijn deze 2 
keer via ZOOM gehouden. We zijn blij dat we nu weer bij elkaar kunnen komen. 

 
3. Reactie op vragen van de vorige jaarvergadering 
Voor de notulen aan de orde gesteld worden, geeft de voorzitter eerst namens het bestuur antwoord 
op een paar vragen die op de vorige Algemene ledenvergaderingen gesteld zijn. 
Verzekering van de bibliotheek: 
Het zit niet inbegrepen bij de verzekering van De Pluk. De optie om zelf een verzekering af te sluiten 
voelen we als bestuur niet zo voor. Wat is de waarde van de spullen? En als de boeken en andere 
zaken verbranden, dan kunnen we deze collectie zo niet meer opbouwen. Wat heeft verzekeren dan 
voor zin? Verzekeren voor diefstal kan niet als de ruimte ook door anderen gebruikt wordt. 
 
Bordjes die door de HKWB geplaatst zijn: 
De lijst met bordjes die in 1980 door de HKWB geplaatst zijn bij historische punten hebben we niet 
voor handen. Karine van Drunen zal in het archief van de HWKB in de Regionaal Archief in Tiel gaan 
zoeken of de lijst daar opgeslagen is. 
Ria Mink geeft als reactie hierop dat de lijst in ons archief zit wat is ondergebracht bij het RAR. 

 
4. Notulen van de vorige jaarvergadering van 24-03-2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en getekend. 
 
5. Jaarverslag over 2021 van de secretaris 
Over het jaarverslag zijn er geen vragen en het wordt ongewijzigd vastgesteld en getekend. 
 
6. Jaarverslag over 2021 van de penningmeester 
Er wordt gevraagd om het verslag van de penningmeester ook eerder op de website te publiceren. 
Cees van Laarhoven geeft toelichting op de cijfers. Er wordt opgemerkt dat vooruitbetaalde 
contributie op de Verlies & Winst rekening voor komt en op de balans. De post hoort alleen op de 
balans. De Verlies & Winstrekening zal worden aangepast. 
De begroting van 2022 is in de vergadering van vorig jaar vastgesteld. 
De begroting van 2023 is nog niet gemaakt. 



7. Verslag kascommissie 
Jos Story doet verslag van de kascontrole. Jan Wasmus, het andere lid van de kascontrolecommissie, 
is niet aanwezig i.v.m. corona. 
De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. 
Er zijn wel een paar opmerkingen bij vanuit de kascontrole commissie. Er is nu niet duidelijk te zien 
en te controleren of iedereen betaald heeft. Het zou mooi zijn als er een overzicht komt van zoveel 
leden moeten 100% betalen, zoveel leden moeten x % betalen, dan verwacht je zoveel geld. En dan 
hoeveel is er binnengekomen. 
De vraag van de kascontrolecommissie is of je alleen de penningmeester of het hele bestuur 
decharge verleent. Dat staat niet in de statuten. 
Ferd de Waal beantwoordt die vraag dat het om het bestuur gaat. Ferd vraagt de vergadering of die 
daarmee akkoord gaat. De vergadering geeft akkoord. 
 
8. Vaststellen begroting 2023 
Deze begroting is nog niet gemaakt. 
 
9. Bestuursleden: 
- Gijsbert Hopman is vorig jaar in het bestuur gekomen en heeft het secretariaat van Ferd de Waal 
overgenomen. 
- Jos Witjes is vorig jaar in het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid en heeft zitting genomen in 
de redactie. 
- Cees van Laarhoven heeft meegedeeld met de ALV van 2022 te stoppen als penningmeester en als 
bestuurslid. Voor de vacature van penningmeester heeft Frans Burgers zich aangemeld. 
- In de nieuwsbrief is aangegeven dat Vic Asselberghs (voorzitter) en Karine van Drunen (algemeen 
lid) aftredend zijn en dat kandidaten zich konden melden bij de secretaris. Maar hierop zijn geen 
reacties gekomen. 
Nu is het zo dat het rooster van aftreden nog op 3 jaar staat en de nieuwe statuten uitgaan van een 
periode van 4 jaar. Het rooster van aftreden was nog niet aangepast aan de nieuwe statuten. Daarom 
is het voorstel om Vic Asselberghs en Karine van Drunen nog een jaar door te laten gaan. 
Ferd vraagt de vergadering om toestemming voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden. De 
vergadering verleent de toestemming. 
Daarna neemt Ferd afscheid van Cees van Laarhoven en bedankt hem voor zijn werk als 
penningmeester in de afgelopen 2 jaar en voor het overige werk dat hij gedaan heeft. 
 
10. Korte presentatie project ‘Naar Buiten’ door Jos Witjes 
Het bestuurslid Jos Witjes presenteert kort het werk dat gedaan wordt vanuit de werkgroep ‘Naar 
Buiten’. Het doel is om de HKWB duidelijk op de kaart te zetten en het ledenaantal weer te laten 
stijgen. Een aantal projecten licht hij kort toe. 
- Iedere maand plaatsen we een artikel in Het Kontakt; 
- De digitale nieuwsbrief gaat naar leden en naar niet-leden; 
- Contacten met de dorpskranten; 
- Spaaralbum voor de Coöp in Waardenburg; 
- Kast met nieuwe boeken bij de Bruna. Een deel van de opbrengst is voor de Bruna en een deel voor 
de HKWB. In de kast liggen de folders van de HKWB; 
- Project voor lokale geschiedenis op de scholen; 
- Ouderenproject bij Ravestein; 
- Samenwerking met Het Nut; 
- Samenwerking met bibliotheek Rivierenland. 
 
11. Rondvraag 
- Ria Mink heeft een mail gestuurd naar de voorzitter over het feit dat Jos Witjes uit de redactie ging. 
En of er een papieren versie van De Mededelingen blijft. Ze heeft geen reactie daarop gehad. 



Gijsbert Hopman geeft aan dat hij de mail niet gehad heeft als secretaris en dat de mail ook niet 
bekend is. Hij vraagt of Ria de mail naar hem wil sturen en dan zal het op de agenda gezet worden. 
- Jos Story vraagt om aanvulling van de kascontrole commissie. Jan Wasmus blijft lid. Het reserve lid 
wordt gevraagd om lid te worden en Ria Mink stelt zich beschikbaar als reserve lid. 
- Mevrouw Tielen gaf aan dat vereniging Groei en Bloei een digitale en papieren versie van hun blad 
hebben. Dat bevalt goed. Ze geeft het advies om dat bij de HKWB ook te doen. 
- Jos Story vraagt om de nieuwsbrief toch iedere maand te printen en te verspreiden bij de leden die 
geen email hebben. 

 
12. Sluiting vergadering. 
Ferd de Waal sluit om 20:45 uur de vergadering. 
 
Gijsbert Hopman 

 
 


