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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH GEHOUDEN OP ZATERDAG  

 03 FEBRUARI 2018 IN ZALENCENTRUM DE GRACHT IN ’S-HEERENBERG 

 

01. Opening door -en mededelingen- van de voorzitter 

In zijn functie als voorzitter opent Edwin Zweers de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.  

  

De voorzitter deelt mede dat de HKB in 2017 weer in aantal, activiteiten en werkgroepen (Militaire Historie en 

Veldwerkgroep Azewijn) is gegroeid.  

Helaas zijn ons ook dit jaar weer een aantal leden ontvallen. Op verzoek van de voorzitter wordt een moment 

van stilte in acht genomen voor de ons dit jaar ontvallen leden. In het bijzonder wordt het overlijden van Henk 

Harmsen genoemd. 

 

De voorzitter deelt mee dat de opzet van de ALV is aangepast. Vanwege de verminderde belangstelling voor de 

ALV is gekozen de boerenkoolmaaltijd (moes met wos, spek en èèk) te laten vervallen en de werkgroepen de 

kans te geven zich te presenteren aan de leden. 

 

Vervolgens meldt de voorzitter dat het eindejaarspresentje voor de vrijwilligers wordt vervangen door de 

werkgroep-bijeenkomsten. Besloten is de werkgroepleden die hier niet onder vallen alsnog een presentje te 

geven.  

 

De voorzitter geeft een toelichting over de status van de digitale opslag en de problemen die er helaas waren 

met het gekozen systeem, Hazadata.  

 

Verder geeft de voorzitter aan dat er vanaf komend jaar beter afgestemd wordt met de diverse 

carnavalsevenementen.  

 

De voorzitter verteld dat er een fotowedstrijd georganiseerd gaat worden en dat er vanaf 4 februari meer te 

vinden zal zijn op de website.  

 

Ook vertelt de voorzitter over het feit dat de scholenprojecten weer zijn gestart. Sessie 1 over genealogie is 

afgerond. Project 2, Archeologie en project 3 Stadswandeling in ‘s-Heerenberg volgen nog.  

 

Als laatste mededeling vertelt de voorzitter dat de huidige locatie aan de Stadsplein is verkocht en dat het 

(Neije) Raethuys het nieuwe onderkomen van de Heemkundekring Bergh gaat worden. De renovatie is al 

begonnen en het pand staat al in de steigers. Het pand zal deels als museum worden ingericht en de trouwzaal 

blijft een trouwlocatie. De provincie heeft een subsidie toegezegd aan de gemeente, die zal gebruikt worden 

voor de omgeving van het (Neije) Raethuys.  
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02. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2017 

Er is een vraag over punt 8, het jeugdlidmaatschap. De voorzitter geeft aan dat de jeugd tot 18 jaar gratis lid 

kan worden. En tweede opmerking en vraag over punt 8 is dat er veel kerken verdwijnen in de regio. Er wordt 

gevraagd of de HKB daar ideeën over heeft of er projecten op stapel staan die zich hier mee bezig gaan 

houden. De voorzitter geeft aan dat er veel initiatieven zijn, maar dat de Heemkundekring Bergh hier geen 

actief beleid in heeft.  

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en aldus worden deze notulen akkoord bevonden en als zodanig 

vastgesteld. 

 

03. Jaarverslag 2017 van de activiteitencommissie 

Op het verslag, zoals ter inzage op de site gepubliceerd was en ter plaatse ter inzage liggen,  zijn geen op- of 

aanmerkingen en aldus wordt dit verslag goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 

04. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester 

De penningmeester geeft een brede toelichting over onder andere het ledental, de nieuwe manier van tellen, 

het stijgen van de inkomsten door oa verhoging contributie, de inkomsten van het scholenproject, opdracht 

van de FFgroep en contante verkoop. Er zijn vanuit de leden geen op- of aanmerkingen en worden zowel het 

verslag als de begroting goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. De penningmeester wordt derhalve 

gedechargeerd. 

 

05. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2017 

Jos Mijnen spreekt namens de financiële onderzoekscommissie en vertelt dat de onderzoekscommissie een 

uitvoerige controle uitgevoerd op de financiële activiteiten van de penningmeester. 

Er is gebleken dat er geen onvolkomenheden zijn vastgesteld. Jos complimenteert de penningmeester  (en het 

bestuur) voor de transparante boekhouding die tot op de cent nauwkeurig is. Hiermede wordt de 

penningmeester wederom decharge verleend. 

 

06. Bestuursmutaties 

De bestuursleden Edwin Zweers, Marianne Verbeek en Francina te Booij-Massop zijn aftredend volgens rooster 

en hiervan stellen Edwin Zweers en Marianne Verbeek zich beschikbaar voor een volgende bestuursperiode.  

Op deze voordrachten zijn er vanuit de leden geen op- of aanmerkingen en derhalve worden genoemde 

personen unaniem als bestuurslid gekozen.  

Het bestuur heeft Kees Brok en Ton Dingen bereid gevonden zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te 

stellen. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld waardoor Kees en Ton  worden geïnstalleerd en welkom 

worden geheten in het bestuur van de Heemkundekring Bergh.  
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07. Rondvraag 

-‘er komen subsidies voor de omgeving van het (Neije) Raethuys’. Wat is de omgeving en mag de 

Heemkundekring Bergh daar voorstellen voor doen? 

- zijn er meer subsidiemogelijkheden voor de Heemkundekring Bergh? 

 

8. Beantwoording rondvraag 

-Rob Vister antwoord dat het om de directe omgeving van het gebouw zal gaan. Gedacht moet worden aan 

bestrating of straatmeubilair. Rob geeft aan dat hij vermoed dat daar wel voorstellen voor gedaan mogen 

worden. Deze voorstellen zijn dan ook welkom en kunnen gemeld worden bij de secretaris.  

-de gemeente Montferland heeft de Heemkundekring Bergh en de Oudheidkundige Vereniging Didam 

gevraagd om met voorstellen voor 5 projecten te komen om ‘Montferland op de kaart te zetten’. 1 idee is al in 

gang gezet, nl het plaatsen van historische informatieborden in Didam. Ook hier zijn voorstellen welkom en 

kunnen gemeld worden bij de secretaris. 

 

9. Sluiting 

Edwin Zweers bedankt een ieder voor de komst en deelt mee dat de eerste kop koffie en consumptie voor de 

Heemkundekring Bergh is en sluit de vergadering om 14.20 uur.  


