Heden en verleden van het land van Bergh
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH GEHOUDEN OP
18 FEBRUARI 2017 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 ruim 50 aanwezig leden van harte
welkom.
Edwin deelt mede dat de HKB in 2016 weer in aantal en activiteiten 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.
02. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 13 februari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen en aldus worden deze notulen akkoord bevonden en als zodanig vastgesteld.
03. Jaarverslag 2016 van de secretaris
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 2016 en begroting 2017 van de penningmeester
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 2016
De financiële onderzoekscommissie, bestaande uit de leden Henk Giezen, Raymond Cremer (afwezig) 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.
De voorzitter deelt mede dat de heer Raymond Cremer aftredend lid is van deze commissie. Aan de leden
wordt vervolgens gevraagd wie de plaats van Raymond Cremer plaats in de commissie wil innemen. Hierop
meldt zich Jos Mijnen die zich bereid heeft gevonden deze taak op zich te nemen. De voorzitter bedankt
Raymond Cremer die zich heeft moeten afmelden voor zijn inzet en verwelkomt Jos Mijnen als nieuw lid van
de financiële onderzoekscommissie.
06. Toekomstige verhuizing HKB
Er was veel tijd ingeruimd voor Rob Vister om de zaken rond de toekomstige verhuizing van de HKB toe te
lichten. Punten in deze toelichting waren de reden van verhuizing, de planning, financiën, toekomstige
bezetting (openstelling) en ook de samenwerking met het stadsmuseum. Hierop volgde een discussie met
goede kritische vragen van en met de aanwezige leden, waarbij met name de financiële haalbaarheid
meerdere malen aan de orde kwam. Het bestuur gaf aan dat het zeker haalbaar is, maar dat daarvoor de
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structurele inkomsten wel omhoog moeten. De eerste stappen zijn daarin gezet en wanneer de plannen
definitief met de gemeente geregeld zijn zullen er nog meer acties volgen. Ook werden er vragen gesteld en
beantwoord over zaken als de BTW kosten, ANBI-status, statuten, behouden laagdrempeligheid, beheer
carillon, inrichting en energiekosten.
De voorzitter legt uit dat één van de plannen om de inkomsten structureel te verhogen het verhogen van de
contributie van €20 naar €25 per jaar is. Na stemming onder de leden is dit voorstel goedgekeurd.
07. Bestuursmutaties
De bestuursleden Frits Frauenfelder, Robert Bennink en Renate Modderkolk zijn aftredend volgens rooster.
Allen stellen 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.
08. Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat er weinig jeugdige leden zijn. Rob Vister legt uit dat er een jeugdlidmaatschap
ontwikkeld is en dat we nu 2 jeugdleden hebben kunnen inschrijven.
Er wordt gemeld dat er veel kerken verdwijnen in de regio. Er wordt gevraagd of de HKB daar ideeën over
heeft of dat er projecten op stapel zijn die zich hier mee bezig gaan houden. Edwin geeft aan dat hiervoor
contact met de HKB kan worden opgenomen.
9. Presentatie door de diverse veldwerkgroepen
De Archeologiegroep, de Dialectgroep en Veldwerkgroep ’s-Heerenberg/Lengel presenteren zich middels een
15 minuten durende presentatie over de plaatsgevonden activiteiten 2016. De FotoFilmgroep sloot het geheel
af en nam ons in beelden mee langs enkele activiteiten in het land van Bergh van afgelopen jaar.
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 2017 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 en uw 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.
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