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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH GEHOUDEN OP 

 13 FEBRUARI 2016 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 alle 85 aanwezig leden van harte welkom.  

 

Edwin deelt mede dat de HKB in 2015 een aantal grote stappen heeft gezet. 

De realisatie van de geheel vernieuwde website is nu een feit. Daarnaast kwam het tot de samenstelling van een 

nieuwe veldwerkgroep ’s-Heerenberg/Lengel die wordt bezet door een aantal zeer enthousiaste leden. 

 

Helaas zijn ons ook dit jaar weer een aantal leden ontvallen. Willem Straub, actief en enthousiast lid van onze dialect 

werkgroep en John Thoben, medeoprichter en decennialang de initiator van de Heemkundekring Bergh. 

 

Op verzoek van de voorzitter wordt een moment van stilte in acht genomen voor de ons dit jaar ontvallen leden. 

 

02. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 7 februari 2015 

 

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

 

03. Jaarverslag 2015 van de secretaris 

 

Op het verslag, zoals voorgelezen door de secretaris, zijn geen op- of aanmerkingen en aldus wordt dit verslag 

goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 

 

04. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester 

 

De penningmeester licht toe dat in dit verslag de dialect werkgroep is meegenomen onder de noemer 

Veldwerkgroepen/archeologie en dat de werkgroep Genealogie en geschiedenis de stichting van John Thoben 

betreft. 

 

Na een brede toelichting van de stukken zijn er 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 2015 

 

De financiële onderzoekscommissie, bestaande uit de leden Henk Giezen, Frans van Gendt en Richard Berndsen, 

hebben ten huize van de penningmeester een uitvoerige controle uitgevoerd op de financiële activiteiten van onze 

penningmeester. 

Uit monde van Henk Giezen is gebleken dat er geen onvolkomenheden zijn vastgesteld. Henk Giezen stelde vast dat 

de gehele administratie meer dan prima in orde is bevonden. Hiermede wordt de penningmeester wederom decharge 

verleend. 
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06. Benoeming nieuw lid van de onderzoekscommissie 

 

De voorzitter deelt mede dat de heer Frans van Gendt aftredend lid is van deze commissie. Aan de leden wordt 

vervolgens gevraagd wie de plaats van Frans van Gendt plaats in de commissie wil innemen. Hierop meldt zich 

Raymond Cremer die zich bereid heeft gevonden deze taak op zich te nemen. De voorzitter bedankt Frans van Gendt 

voor zijn inzet en verwelkomt Raymond Cremer als nieuw lid van de financiële onderzoekscommissie. 

 

07. Bestuursmutaties 

 

De heren Gerard Booms, Johan Lukkassen en Peter Brücker zijn aftreden volgens rooster. Zowel Gerard Booms als 

Johan Lukkassen stellen zich niet beschikbaar voor een volgende bestuursperiode. Peter Brücker daarentegen stelt 

zich wel beschikbaar voor een nieuwe periode. 

Daarnaast hebben mevrouw Ruth Esselink-Mijnen en de heren Jos Mijnen, Otto Smits en Ben Bisseling hun 

bestuursfuncties tussentijds neergelegd waardoor er functies vacant zijn. 

Frits Frauenfelder treedt af als secretaris en wordt als bestuurslid aan de activiteitencommissie gekoppeld. 

Voor de opengevallen bestuursfuncties stelt het bestuur voor om mevrouw Renate Modderkolk, mevrouw Francina te 

Booij, mevrouw Marianne Verbeek en de heren Rob Vister en Robert Bennink als bestuurslid te benoemen, 

respectievelijk in de functies van secretaris, lid werkgroep Archeologie, lid veldwerkgroep en lid werkgroep 

ICT/Website en lid Archief/Bibliotheek.    

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

unaniem als bestuurslid gekozen. 

 

08. Afscheid bestuursleden 

 

Voorzitter Edwin Zweers spreekt de aanwezige en aftredende bestuursleden persoonlijk toe en dankt hen voor hun 

jarenlange intensieve en trouwe inzet voor onze vereniging. Namens het bestuur wordt hen een attentie overhandigd. 

 

09. Rondvraag 

 

Hans Jansen vraagt of het de volgende keer mogelijk is om microfoon met kabel te gebruiken i.p.v. draadloos omdat 

men soms zeer moeilijk te verstaan is achterin de zaal. Tevens het verzoek om te bekijken of er een groter scherm 

gebruikt kan worden waardoor de leesbaarheid achter in de zaal wordt vergroot.  

 

10. Presentatie door de diverse veldwerkgroepen 

  

Jan Tervoert, Bart Hendricksen, Otto Smits, Antoon Berentsen, Hans Roem en Hans Hegman houden namens hun 

eigen werkgroep een 15 minuten durende presentatie over de plaatsgevonden activiteiten 2015. 

 

11. Sluiting 

 

Edwin Zweers bedankt de hierboven genoemde werkgroepleden voor hun bijdrage en dankt vervolgens de leden voor 

hun aanwezigheid en inbreng en spreekt de hoop uit dat het jaar 2016 weer de nodige positieve ontwikkelingen 

binnen de vereniging teweeg zal brengen. Daarbij is de hulp van onze leden onmisbaar. Daarom ook het verzoek om 

in jouw eigen omgeving eens te kijken of er nog mensen zijn die wij lid kunnen maken of die wellicht een bijdrage 

willen en kunnen leveren aan één van onze werkgroepen.  


