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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH 

13 NOVEMBER 2021 

ZALENCENTRUM DE GRACHT ‘S-HEERENBERG 

(I.v.m. corona) over de jaren 2019 en 2020 
 
 

 

 

 

Aanwezig, Edwin Zweers (voorzitter), Wouter Besselink (penningmeester), Rob Vister, Kees Brok, Frits Frauenfelder 

en Renate Modderkolk (secretaris) 

Afwezig mk, Robert Bennink, Marianne Verbeek en Ton Dingen 

19 leden en 6 bestuursleden aanwezig 
 

 

01. Opening door- en mededelingen van de voorzitter 

 

In zijn functie als voorzitter opent Edwin Zweers de vergadering en heet alle 19 aanwezig leden van harte welkom. 

Geeft aan dat het vanwege Covid een kleine setting is en er 3 bestuursleden afwezig zijn.  

 

Helaas zijn ons ook dit jaar weer een aantal leden ontvallen. Edwin geeft aan dat we doorgaans geen leden bij naam 

noemen, maar wil toch even stilstaan bij het feit dat de voormalig penningmeester, Peter Brücker overleden is.  

 

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 3 februari 2019 

 

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

 

03. Mondelinge toelichting activiteitencommissie Heemkundekring Bergh 

 

Frits geeft aan dat het programma voor 2020 in de steigers stond, maar dat door Covid het geen doorgang kon 

vinden.  

Antoon Berentsen reageert hierop met de opmerking dat hem opviel dat bij andere verenigingen online veel gebeurde 

en dat dit bij de Heemkundekring Bergh helaas niet het feit was. Antoon vraagt het bestuur of we hier komende tijd 

wat creatiever mee om kunnen gaan.  

 

04. Financieel jaarverslag 2019 en 2020 van de penningmeester 

 

Edwin stelt Wouter Besselink voor als de nieuwe penningmeester en vraagt hem uitleg te geven over het financieel 

jaarverslag 2019 en 2020. 

Wouter stelt zich nader voor en geeft aan dat hij sinds 2020 de financiën heeft opgepakt. Wouter laat de verslagen via 

de beamer op het grote scherm zien en geeft uitleg bij de verschillende posten. Wouter heeft 2019 en 2020 naast 

elkaar gelegd, zodat het makkelijk te overzien en uit te leggen is. Ook geeft de penningmeester aan dat de Stichting 

de exploitatie van ‘t Raethuys en de Vereniging de activiteiten van de Heemkundekring Bergh onder haar hoede 

heeft.  
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De Vereniging heeft een positief resultaat en de Stichting een negatief resultaat, per saldo is het resultaat 35 euro 

positief. 

Voor de komende jaren ziet het er licht negatief uit. Het bestuur streeft er naar om geen verlies te maken.  

 

Toelichting van de penningmeester tijdens vergadering:  

-Beheersvergoeding gemeente is voor onderhoud van het pand.  

-Vergoeding Broederschap is minder, die zijn in maart vertrokken. 

-Jos Mijnen legt uit over de hoge gasprijzen en dat er zal worden onderzocht of er een vergoeding is waar aanspraak 

op gemaakt kan worden.  

-Kostenverschil schoonmaakkosten beide jaren: de kosten waren in 2020 veel lager omdat het pand veelal gesloten 

was. De schoonmaak wordt gedaan door een paar vrijwilligers zodat wij hogere kosten die het inhuren van een bedrijf 

zou opleveren vermijden, De schoonmaakmiddelen vallen ook onder deze post..  

Contributieverhoging: het bestuur heeft de voorkeur om verhoging tegen te gaan en wil proberen het via sponsoren 

tegen te gaan.. André van Gessel vraagt: wat de trend is van de laatste vijf jaar.  

Wouter legt uit dat hij nu de laatste 2 jaar in zicht heeft en dat we kritisch moeten blijven en ons best moeten doen om 

de resultaten sluitend te houden.  

05. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2019 en 2020. 

 

Jos Mijnen geeft complimenten voor Rob Vister -die tijdelijk het penningmeesterschap heeft waargenomen- en 

Wouter Besselink voor hun inzet en dat de boekhouding goed op orde is. Tijdens de kascontrole heeft hij of Otto 

Smits geen enkele vraag gehad, alles was goed met bonnen onderbouwd. De vereniging is in gezonde staat is en 

streven is dat het zo blijft. Edwin dankt Otto en Jos. En vraagt of 1 van de 2 in de kascommissie blijft. Otto geeft aan 

in de commissie te willen blijven en Edwin vraagt wie er in de vergadering zich geroepen voelt om voor komende 

periode de kascontrole samen met Otto wil uitvoeren. André van Gessel meldt zich.  

06. Bestuursmutaties: 

 

Rob Vister en Kees Brok (2019), Renate Modderkolk, Robert Bennink en Frits Frauenfelder (2020) zijn aftredend 

volgens rooster en stellen zich allen beschikbaar voor een volgende bestuursperiode. Edwin legt uit waarom Wouter 

is gekozen om de vacature van penningmeester op te vullen. Op deze voordrachten zijn er vanuit de leden geen op- 

of aanmerkingen en derhalve worden genoemde personen unaniem als bestuurslid gekozen.  

 

06. Rondvraag 

 

Gerard Toussaint:: de financiële situatie in ogenschouw nemend vind Gerard dat de contributie verhoogd mag 

worden. En vraagt om 10% verhoging.  

Otto Smits: de foto’s bovenin de banner van onze site www.heemkundekring.nl zijn allemaal van ’s-Heerenberg en 

vraagt of we daar foto’s van alle dorpen geplaatst kunnen worden.   

Gerard Krus: Is er een actief sponsorbeleid?  

Antoon Berentsen: Is de werkgroep ‘Zeddam’ nog actief? 
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Gerard Booms; 

Gerard kan niet aanwezig zijn en heeft per mail een vraag gesteld over het standpunt van het bestuur inzake het  

1 opknappen kerkhof 

2 parkeerplannen gemeente rond busstation 

3 evt verplaatsten monument de Goede Herder. Edwin geeft aan dat het bestuur eerst de concrete plannen wil zien 

en dan een reactie kunnen geven. Edwin zal dit terugkoppelen aan Gerard.   

 

07. Beantwoording rondvraag 

 

De voorzitter beantwoordt de vragen: 

Vraag Gerard Toussaint: Contributie verhogen is niet waar het bestuur op in wil zetten, maar wel op meer 

sponsorschap. We zijn gezonde vereniging en zullen het als optie houden voor als komende jaren.  

Jos Mijnen legt uit dat we een financieel gezonde vereniging zijn moet afwachten wat de toekomst zal brengen en 

dan evt. moeten ingrijpen. De Heemkundekring heeft niet als doel om meer vermogen op te bouwen.  

 

Vraag Antoon Berentsen: de werkgroep Zeddam is in principe nog actief. Edwin geeft aan dat hij via ’t Gilde wil 

polsen of er nog mensen zijn die interesse hebben om aan te sluiten. Aart Lips zit in de zaal en geeft aan dat hij sinds 

een tijdje in Zeddam woont en zich meld om aan te geven dat hij interesse heeft. Edwin geeft aan dat hij contact met 

hem zal opnemen.  

 

Vraag Otto Smits: Edwin doet een oproep om mooie foto’s aan te leven en zal anders de Foto- en Filmgroep vragen 

om mooie foto’s van de andere dorpen te maken.  Jos Mijnen geeft aan dat er foto’s van stichting Montferland 

Marketing te gebruiken zijn.   

 

Gerard Krus: Edwin geeft aan dat de sponsoren die we hebben, we al langer hebben. Sommigen al sinds de 

oprichting van de Heemkundekring Bergh. Er is op het moment geen actief sponsorbeleid.  

 

08. Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat de volgende Algemene Ledenvergadering weer gewoon in maart zal zijn en bedankt een 

ieder voor de komst en sluit de vergadering om 15.07 uur.  

 

 

 

* De notulen van de jaarvergadering 2019 alsmede de financiële jaarverslagen 2019 en 2020 waren voor en tijdens de vergadering ter plaatse 

in te lezen.  
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