
 

Verslag van de JAARVERGADERING 27 maart 2018 in Beesd (vastgesteld 
in de jaarvergadering van 2019) 

 
1. Opening door de voorzitter 

Onze voorzitter, de heer Asselberghs, heet ruim 30 personen van harte 

welkom op de vergadering. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw 
Dumont van het RAR en de heer Vreekamp. 

 
2. Mededelingen van de voorzitter 

- Betaal uw contributie op tijd, aanmanen kost tijd en geld. 

- Het overstappen naar de nieuwe drukker blad.nl heeft een 
kostenbesparing van 1800 euro opgeleverd. 

- Wij zoeken nog een nieuw bestuurslid, bij voorkeur uit de regio 
Neerijnen. 

- In werkgroepen werken wij aan het vormen van een visie. Al met al 

een flinke klus die wij als vrijwilligers doen. 
- Open monumentendag is in september 2018 in Waardenburg. 

- Wij werken regionaal samen met een aantal historische verenigingen. 
Het RAR biedt vergaderruimte en ondersteuning vanuit educatie. Zo 
zijn er plannen met betrekking tot 75 jaar bevrijding.  

 
3. Verslag van de jaarvergadering van maart 2018 

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 2017 van de secretaris  

De heer Baris vraagt of het mogelijk is om het aantal leden op 1 januari en 
31 december op te nemen in het jaarverslag. Verder geen opmerkingen. 
 

5. Verslag van de kascommissie (de heer van Maaswaal en de heer 
Story) 

De heer Story doet namens de commissie verslag en meldt dat de 
administratie geheel in orde is bevonden. Hij leest het verslag voor. 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 2017 en het 

bestuur over het gevoerde beleid in 2017, waar de vergadering mee 
instemt.  

De heer van Maaswaal blijft aan als lid voor de kascommissie, de heer 
Vreekamp wordt als nieuw lid benoemd. De heer Story wordt reserve lid. 
 

6. Jaarverslag over 2016 van de penningmeester  
Balans 

De penningmeester geeft een toelichting. Het Eigen Vermogen is, mede 
gezien onze ANBI-status ruim voldoende. Het geld wat wij vrij ter 



beschikking hebben wordt uiteraard besteed voor de leden. Er worden 

geen vragen gesteld. 
Winst- en verliesrekening 

De penningmeester geeft een toelichting zijn iets afgenomen. Er is veel 
geld bespaard door over te stappen naar de nieuwe drukker. 2017 Is 
afgesloten met een positief saldo. 

Naar aanleiding van gestelde vragen: 
- Verschillen geeft de penningmeester aan in honderdtallen. 

- Mevrouw van Drunen overlegt met de heer van Maaswaal n.a.v. zijn 
vraag of Mededelingen ook in kleur kan worden gedrukt. Vermoedelijk 
is kleurendruk duurder, maar volgens de heer van Maaswaal maakt het 

voor drukkers niet veel uit en zullen de meerkosten slechts 2% 
bedragen. 

 
De penningmeester geeft een toelichting over het budget van de excursie. 
De 400 euro was al bij de algemene ledenvergadering 2017 gereserveerd 

voor het 45-jarig jubileum. 
 

7. Vaststelling begroting 2019 
De penningmeester geeft een toelichting. De omvang van de 

Mededelingen wordt vermoedelijk iets groter. Dat heeft mogelijk gevolgen 
voor de begroting. De kosten zijn ook iets gestegen omdat we een ruimte 
in de Pluk huren voor de bibliotheek. Het bestuur vergadert tegenwoordig 

ook in onze bibliotheek. Er zijn verder geen opmerkingen. De begroting 
wordt vastgesteld. 

 
8. Bestuursverkiezing 

De secretaris mevrouw Mink-Gijzen en bestuurslid de heer Swets worden 

beide herkozen.  
 

9.  Statuten 
De statuten zijn niet tijdig ter beschikking gesteld aan de leden. De 
statuten moeten ook nog gecheckt worden ten aanzien van de nieuwe 

privacy-wetgeving. Dit onderwerp wordt verplaatst naar het najaar of de 
volgende algemene ledenvergadering. 

- Nieuwe statuten zijn ANBI-proof 
- Nieuwe statuten zijn gemoderniseerd 
- Huishoudelijk reglement wordt opgesteld nadat de statuten zijn 

opgesteld 
- Nieuw doel in de statuten is het streven naar samenwerking ook met 

andere historische initiatieven binnen Geldermalsen. 
 

10.  Rondvraag 

Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik 
gemaakt. 

 
11.  Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

Buren, 18 januari 2019 
 


