Heden en verleden van het land van Bergh
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH GEHOUDEN OP
ZATERDAG 30 maart 2019 IN ’T RAETHUYS

1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter
In zijn functie als voorzitter van de Heemkundekring Bergh opent Edwin Zweers om 15.04 de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en heet de ruim 40 aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter geeft aan dat de verhuizing naar dit prachtige pand veel tijd en inzet heeft gekost
van vele vrijwilligers en hij dankt allen daarvoor.
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
Verder stelt de voorzitter de beheerder van het pand voor, dit is Ton Velthausz. Het bestuur van
de Heemkundekring Bergh is dankbaar voor het feit dat Ton zich hiervoor wil inzetten.
De voorzitter benoemd het feit dat er geen activiteitenoverzicht is. De reden ligt in het feit dat de
animo erg laag is gebleken en het (in)huren van mensen en voorzieningen niet opwogen tegen de
kosten. Het bestuur Het bestuur heeft daarom besloten om eerst de verhuizing af te ronden en
zich daarna te gaan bezinnen over lezingen en andere activiteiten.
De voorzitter benoemd als laatste de plaquette die er zal komen, naast de deur van de
Thobenzaal, zodat men bekend blijft met de man John Thoben waaraan de Heemkundekring
Bergh zoveel te danken heeft.
2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 3 februari 2018*
Johan Lukassen vraagt nav de tekst op blz. 1 inzake Hazadata of de problemen met Hazadata zijn
opgelost. De voorzitter licht het kort toe en legt uit dat het nog niet opgelost is en geeft aan dat
Robert dit later in de vergadering uitgebreid zal toelichten.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en aldus worden deze notulen akkoord bevonden en als
zodanig vastgesteld.
3. Jaarverslag 2018 van de activiteitencommissie Heemkundekring Bergh*
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.
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04. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester
De penningmeester geeft via het nieuwe digiboard een brede toelichting over onder andere het
ledental, ingekomen subsidies, de te betalen huur, Nutskosten en het nieuw leven inblazen in de
Stichting Heemkundekring Berg ivm de intrek in dit nieuwe pand. Daarom zijn er nu ook twee
resultatenrekeningen, de uitgaven en begroting, kosten uit de reserveringen en het feit dat er
een meerjarenbegroting is zodat we een beeld hebben wat we kunnen verwachten.
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 2018
Raymond Cremers spreekt namens de financiële onderzoekscommissie en vertelt dat de
onderzoekscommissie op 20 maart 2019 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.
Raymond geeft tevens aan dat hij niet meer beschikbaar zal zijn voor de kascommissie en de voorzitter
dankt hem voor zijn inzet. Marius van den Broek meld zich als vrijwilliger voor deze taak en het de
voorzitter dankt hem hartelijk voor dit feit.

06. Bestuursmutaties
De bestuursleden Rob Vister en Kees Brok zijn aftredend volgens rooster en beiden 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.
07. Rondvraag
Otto Smits geeft aan dat op www.heemkunde.nl 18 foto’s worden getoond die allemaal ’s-Heerenbergse
plaatjes tonen. Is het mogelijk om daar foto’s uit het hele land van Bergh te tonen?
Antoon Berentsen vraagt of de leden willen opletten of er (nieuwe) leden zijn die plat praten en ze dan
snel naar Antoon willen sturen, want de dialectgroep is uitgedund
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08. Beantwoording rondvraag
Robert verteld nav de vraag van Johan Lukassen over het opslagprobleem bij Hazadata. En de
moeilijkheden bij het overzetten naar Adlib. De Heemkundekring Bergh is samen met Wim Wentink,
Marc Dubois en Ben Boers met de OVD Wehl in gesprek om te kijken of we kunnen aansluiten bij
Memorix Major.
09. Sluiting
De voorzitter 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 15.16 uur.

* De notulen van de jaarvergadering van 3 februari 2018 alsmede het concept jaarverslag 2018 waren
voor en tijdens de vergadering ter plaatse in te lezen.

