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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 7 FEBRUARI 2015 

 

1. OPENING 

 

Gerard Booms, in zijn functie als plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering en heet alle 

aanwezige  leden van harte welkom.  

Er zijn 2 officiële afmeldingen en wel van de heren John Thoben en Geert van der Werff. 

 

Gerard staat vervolgens stil bij het overlijden van Wilma Nakken en Alex Kersten en wenst de 

nabestaanden veel sterkte. 

 

Vervolgens wordt het woord aan Jos Mijnen gegeven die, in zijn functie als voorzitter, een toelichting 

geeft op zijn lichamelijke ongemakken die hem voorlopig dwingen de nodige rust in acht te nemen. 

 

In een reactie hierop geeft het bestuur van de Heemkundekring Bergh te kennen dat zij op zoek zullen 

gaan naar een nieuwe voorzitter. 

 

2. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE ALV VAN 1 FEBRUARI 2014 

 

De notulen worden in het Barghs door de secretaris voorgelezen. 

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2014 zijn geen aanleiding tot vragen en of 

opmerkingen en worden daarom bij acclamatie goedgekeurd. 

 

3. JAARVERSLAGEN 2014 VAN DE SECRETARIS 

 

Het jaarverslag wordt in het Barghs door de secretaris voorgelezen. Vanuit de leden komt de opmerking  

de datum van de nieuwjaarsreceptie  te veranderen van 1 februari naar 4 januari 2014.  

Omdat er verder geen opmerkingen worden geplaatst wordt ook dit verslag bij acclamatie goedgekeurd. 

 

4. FINANCIEEL  JAARVERSLAG 2014 VAN DE PENNINGMEESTER 

 

De penningmeester licht het jaarverslag 2014 toe. De betreffende stukken lagen  14 dagen voor de 

algemene ledenvergadering ter inzage op de website van de Heemkundekring Bergh. 

 

Over het jaarverslag  zijn er vanuit de leden geen vragen waardoor dit verslag wordt aangenomen en 

vastgesteld. 

 

5. BEGROTING 2015 VAN DE PENNINGMEESTER  

 

De penningmeester licht de begroting 2015 toe aan de hand van de stukken die 14 dagen voor aanvang 

van de algemene ledenvergadering ook voor de leden ter inzage waren op de website van de 

Heemkundekring Bergh. 
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Naar aanleiding van de presentatie van de begroting 2015 volgen vanuit de leden  de volgende vragen en 

opmerkingen : 

 

Vanuit de zaal komt het verzoek om zoveel mogelijk te stemmen op de Heemkundekring Bergh om 

zodoende kans te maken op een financiële bijdrage uit een lopende Rabobank actie.  

 

Van Ben Rosendaal komt een vraag met betrekking tot een scanner voor de bidprentjes. Jos Mijnen deelt 

Ben en de overige leden mee dat de HKB momenteel bezig is om de gehele IT te vernieuwen en dat er 

daarom in de loop van 2015 nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd. 

 

Gerard Toussain vraagt zich af op de begroting niet te hoog is aangezet. De penningmeester deelt mede 

dat er voor iedere bestaande werkgroep een bedrag van € 250,00 wordt meegenomen in de begroting. 

 

Mecheline Dijker vraagt of HKB in aanmerking blijft komen voor de subsidie van de Gemeente 

Montferland hetgeen door de penningmeester bevestigend kan worden beantwoord. 

 

Op zowel het jaarverslag als de begroting zijn verder geen op- of aanmerkingen hetgeen betekent dat 

zowel het verslag als de begroting worden aangenomen en derhalve ook worden vastgesteld. 

 

6. VERSLAG FINANCIËLE ONDERZOEKSCOMMISSIE 

 

Het verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2014, bestaande uit de 

heren Wilfried Linssen (aftredend), Frans van Gendt en Richard Berndsen wordt namens de commissie 

aan de aanwezig leden en het bestuur voorgelezen door de heer Wilfried Linssen. 

De bescheiden van de penningmeester zijn op 3 februari 2015 gecontroleerd en daarbij is vastgesteld dat 

de volledige administratie een correcte en overzichtelijk indruk heeft achtergelaten. 

De commissie stelt daarom voor om de penningmeester decharge te verlenen hetgeen met een 

spontaan applaus door de leden wordt bekrachtigd. 

 

7. BENOEMING NIEUW LID  VOOR DE FINANCIËLE ONDERZOEKSCOMMISSIE  

 

Ter vervanging van het aftredende lid, de heer Wilfried Linssen, wordt als zijn plaatsvervanger gekozen 

de heer Henk Giezen. De heer Linssen wordt bedankt voor zijn bijdrage en verwelkomen wij de heer 

Giezen als nieuw lid van de commissie. 

 

8. BESTUURSMUTATIES 

 

De heren Jos Mijnen, Otto Smits en John Thoben zijn aftredend volgens rooster. Zowel  Jos Mijnen als 

Otto Smits hebben zich beschikbaar gesteld voor een volgende bestuursperiode. 

De heer John Thoben daarentegen stelt zijn functie als bestuurslid ter beschikking. 

 

Tijdens de vergadering neemt Gerard Booms telefonisch contact op met John Thoben om hem namens 

de leden en het bestuur  van de Heemkundekring Bergh toe te spreken en hem aansluitend  een 

oorkonde van bijzonder verdiensten te overhandigen.  
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Een langdurig applaus van de aanwezige leden valt John Thoben ten deel die ook telefonisch nog een 

woord van dank uitspreekt. 

 

Om de bestuurszetel van John Thoben over te nemen wordt de heer Edwin Zweers aan de leden 

voorgedragen. 

Met de vaststelling dat er zich geen verdere kandidaten hadden gemeld wordt Edwin Zweers unaniem 

door de leden als nieuw bestuurslid gekozen. 

 

9. RONDVRAAG 

 

Antoon Berentsen vraagt of er iets te melden is met betrekking tot de verhuizing. Johan Lukkassen 

antwoordt hierop dat er in juli 2014 een gesprek is geweest met de gemeente waarin ook een aantal 

vragen zijn gesteld. Hierop is helaas nog geen antwoord of reactie van de gemeente gekomen. 

Wel wordt er regelmatig contact met de gemeente onderhouden inzake de verdere ontwikkelingen. 

Een belangrijke eis van de HKB is een goede toegankelijkheid van het pand. Daar is in ieder geval de 

gemeente het mee eens. Verder moet ook de carillontoren worden gerenoveerd dus wordt het blijft 

koffiedik kijken als het gaat om een exacte verhuisperiode aan te geven. 

 

Wilfried Linssen maakt het bestuur opmerkzaam op de Liberationroute die op 1 april 2015 ook de stad 

 ’s-Heerenberg zal aandoen. Wellicht dat de foto- en filmgroep daar iets mee kan doen. 

Het bestuur deelt mede dat dit reeds in de planning staat. 

 

10. SLUITING 

 

In zijn functie als plaatsvervangend voorzitter dankt Gerard Booms de aanwezigen voor hun inbreng en 

wenst een ieder veel kijk plezier bij Effe Kieke in Bargh en voor straks een smakelijk eten. 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 13 februari 2016 

 

 

 

Edwin Zweers         Frits Frauenfelder 

Voorzitter        Secretaris  

 
 


