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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 april 2022 

over het jaar 2021 
 
 

gehouden op zaterdag 30 april  

 

Eetcafé de Sprokkelaar 

te 

Beek 

 

Afgemeld: 

Bestuur: Frits Frauenfelder 

  Ton Dingen 

Leden:   Gemmy kraaijeveld 

Ed te Pas en  

Gerard Booms 

Aanwezig 13 leden 

 
 

 

Het programma: 
 

13:30 uur Ontvangst met koffie en thee 

14.00 uur Algemene Ledenvergadering 

16.00 uur Afsluiting 
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter 

Voorzitter Edwin Zweers heet iedereen welkom en geeft aan de stichting Heemkunde Bergh niet alleen van en 

voor  ‘s-Heerenberg wil zijn en we daarom hier, in Beek de vergadering houden. De voorzitter geeft aan dat we 

gaan terugkijken naar 2021 en vooruitkijken naar 2022. 

De voorzitter geeft aan dat er nieuwe leden zijn aangesloten, maar dat we ook helaas afscheid hebben moeten 

nemen van 9 leden en vraagt een moment stilte om even aan hen te denken en te herdenken.  

2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 13 november 2021. * 

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

vastgesteld.  

3. Mondelinge toelichting activiteitencommissie Heemkundekring Bergh 

Frits Frauenfelder, voorzitter van de Activiteitencommissie heeft zich afgemeld en de voorzitter noemt de 

activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  
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Antoon Berentsen vult aan de dialectavond van 17 november als thema een drieslag heeft. Vorig jaar is het 

grammaticaboekje gemaakt en de cursus Barghs online gezet. Ook is de dialectgroep bezig om ‘n trop bargse 

weurd’ te digitaliseren en op Berghapedia te publiceren. En met die drie dingen gaan ze leuke dingen doen in 

het Nije Raethuys, geeft Antoon aan.  

4. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester* 

Wouter Besselink, de penningmeester meldt dat het verslag op de website staat en geeft aan dat we het jaar 

begonnen met 814 leden en geëindigd zijn met 821 leden. De penningmeester geeft aan dat dit belangrijk is  

i.v.m. inkomsten. 

Wouter neemt de resultaten, opbrengsten en kosten van het afgelopen jaar door aan de hand van het 

financieel jaarverslag. Vragen en verduidelijking waren: 

Algemene kosten: dit zijn bloemetjes bij ‘lief en leed’, kantoorartikelen en de attentie voor de vrijwilligers die 

het Old Ni-js rondbrengen. 

✓ Daling Inkomsten: minder trouwerijen en bijeenkomsten door de Corona crisis 

✓ Algemene administratieve kosten: dat zijn het boekhoudpakket, het abonnement voor Ancestry en het 

kadaster 

✓ Onvoorziene post: dit was de reparatie van de lift  

✓ Ook geeft de penningmeester aan dat we de energiemeter kleiner hebben laten maken en daardoor 

lagere vaste kosten zullen krijgen. De energie en daarbij horende kosten zijn een kopzorg. Bestuur 

denkt er over na hoe we dit zo beheersbaar mogelijk maken en houden 

✓ Antoon vraagt wanneer er voor t laatst verhoging contributie was. Daar kan het bestuur niet precies 

antwoord op geven. Wel geeft de voorzitter aan dat dit niet een voorkeur heeft 

 

5. Begroting 2022 van de penningmeester* 

De penningmeester licht deze toe. Gevraagd wordt wat wij van de sponsoren vragen. Wouter antwoordt dat 

dit 60 euro per jaar is. Hiervoor krijgen ze naamsvermelding op de achterkant van het Old Ni-js, het zijn er 16. 

Ook spreekt hij zijn complimenten uit voor het verslag maar raadt wel aan de handtekening van internet te 

halen.   

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. 
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6. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2021 

Otto Smits en André van Gessel hebben de kascontrole uitgevoerd en geven aan dat het werk van de 

penningmeester er netjes en verzorgd uitziet. Ook spreken zij uit er alle vertrouwen in te hebben in dat het de 

aankomende jaren ook zo zal zijn. Ze geven aan een klein beetje zorgen te hebben over de energielasten en 

raden aan iets te doen met sponsoren. Het bestuur neemt dit advies ter harte en de voorzitter complimenteert 

en dankt de penningmeester voor zijn werk en hiermee wordt de penningmeester wederom decharge 

verleend. 

Ook dankt de voorzitter de onderzoekscommissie voor haar werk. Het was voor Otto de laatste keer en de 

voorzitter vraagt wie André komend jaar wil helpen met de kascontrole en zitting wil nemen in de 

kascommissie. Theo van der Heijden meldt zich aan en is bij deze nieuw lid van de kascommissie voor komend 

jaar en maakt de kascommissie zo weer compleet.  De voorzitter bedankt Otto Smits voor zijn inzet en 

verwelkomt Theo van der Heijden als nieuw lid van de financiële onderzoekscommissie. 

7. Bestuursmutaties: 

 

Rob Vister, Wouter Besselink en Kees Brok zijn aftredend volgens rooster (2021) en stellen zich allen 

beschikbaar voor een volgende bestuursperiode. Vanuit de leden zijn er geen op- of aanmerkingen en 

derhalve worden genoemde personen unaniem als bestuurslid herkozen. 

 

8. Rondvraag  

✓ Verzoek bestuur is dat de werkgroepen zelf voor kopij voor de website willen zorgen. Ideaal 

zou  zijn dat elke werkgroep een keer in de maand/2 maanden een verslagje van de gedane 

activiteiten aanlevert. Ook foto’s zijn van harte welkom en die kunnen dan gebruikt worden 

voor de fotocarrousel op de site en Berghapedia 

✓ Willem vraagt of we bekend zijn met programma piwigo . Een paar oudheidkundige 

verenigingen zijn lid en erg enthousiast. Er wordt aangeraden om contact op te nemen met 

Wim Woonings om te kijken of het voor ons is. Het bestuur neemt dit advies ter harte 

 

9. Sluiting 15.11 uur 

 

Edwin sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en inbreng en spreekt de hoop 

uit dat het jaar 2022 weer de nodige positieve ontwikkelingen binnen de vereniging teweeg zal brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De notulen van de jaarvergadering van 13 november 2021 alsmede het concept jaarverslag 2021 konden 

voor en tijdens de vergadering ter plaatse geraadpleegd worden. 
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