
Jaarvergadering HKWB 04 april 2019 

Aanwezig vanuit het bestuur voorzitter Asselberghs en penningmeester Timmerman. Twee andere bestuursleden 

zijn ziek, en 1 bestuurslid is wegens een buitenlandse reis afwezig, Mw. Van Gellicum komt later. Aanwezig 

vanuit de leden: 18 personen 

1. De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.  
2. Mededelingen voorzitter:  
*Stem voor de HKWB op de site van de Rabobank West Betuwe bij Aandeel in de Betuwe. Met de 
opbrengst zijn we voornemens de gewonnen website bij Safira met een module uit te breiden. 
*Het boek over Acquoy, door dhr. Dijk kon alleen subsidie krijgen met behulp van de HKWB. Helaas 
heeft het geen winst op geleverd. 
*We zoeken nog nieuwe bestuursleden, het werk wordt te veel voor 6 bestuursleden. 
*De voorjaarsexcursie op dinsdag 14 mei naar het Marechaussee Museum wordt van harte aanbevolen. 
*Oproep om de contributie op tijd te voldoen, aanmanen kost tijd en geld. 
*Op 17 april is de onthulling in Enspijk van Historische Hulpgatpalen en een informatiebord hierover 
door de ANWB. 
3 en 4. In het verslag van de jaarvergadering over 2018 zijn een paar kleine correcties aangebracht. 
Daarna is er goedkeuring aan gehecht door de leden. 
5.Het verslag van de kascontrolecommissie, de heren Van Maaswaal en Vreekamp, is voorgelezen, 
goedgekeurd en ondertekend. Volgend jaar zijn de heren Vreekamp en Story weer de controleurs en is 
dhr. Van Maaswaal reserve lid. 
6.Het financiële jaarverslag leverde weer de bekende one-man show op van de penningmeester, dhr. 
Timmerman. De uitgedeelde stukken leverden geen grote raadsels voor voor de leden. Er is nu al € 
1500.00 gereserveerd voor het aanstaande gouden jubileum van de Kring.  
Na enige uitleg over de komende uitgave van Tabula (vervoer en infrastructuur), waarvoor dhr. Dijk de 
kant ten westen van de A2 zal beschrijven, wordt ook de winst en verliesrekening aanvaard. 
7. De begroting voor 2020 is dan ter kennisgeving ook voor ons gewone mensen te begrijpen. 
8. De volgende bestuursleden waren aftredend, maar herkiesbaar en dus herkozen: 
Dhr Vic Asselberghs als voorzitter voor een tweede termijn van drie jaar. 
Mw. Karine van Drunen als bestuurslid voor een tweede termijn van drie jaar. 
Met applaus van de leden. 
9.Goedkeuring van de aangepaste statuten door de leden is nodig om ANBI-bestendig en AVG-
bestendig te zijn en te blijven. Helaas zijn daarvoor 210 leden nodig, en er waren er maar 18 in de 
vergadering aanwezig. Nu zal erop teruggekomen worden bij de voorjaarsexcursie, e.e.a. conform de 
geldende statuten. 
Genoemd moet nog worden de langere bestuurstermijn van 4 jaar, maar afwijken is mogelijk. 
10.De rondvraag: Dhr. Dijk bedankt het bestuur voor het mogen gebruiken van de mogelijkheden van 
de HKWB voor het verkrijgen van subsidie voor zijn boek De Baronie van Acquoy. 
Er is een vraag van een der leden over het verzekerd zijn van de boeken van de Kring. Wordt vervolgd. 
11. De voorzitter sluit de Jaarvergadering met dank aan de aanwezigen. 
 
Na de pauze hebben we geluisterd naar dhr. Van Zadelhoff, die sprak over de vrijmetselarij. 
 
Opgesteld: 5 april 2019 door dhr. D. van Maaswaal, die op ons  verzoek als plv. secretaris optrad.   


