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Verslag van de Algemene ledenvergadering 15 maart 2016:
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Gijs Bouwman, de vergadering en heet allen hartelijk
welkom.
Er blijken een dertigtal leden aanwezig op de vergadering inclusief het bestuur.
Acht leden hebben zich via de secretaris afgemeld in verband met verhindering.
De voorzitter kondigt aan dat hij 3 punten wil toevoegen aan de vergadering.
1. Aan het begin van de vergadering: De presentatie van de website nieuwe stijl van de
Historische Kring Bemmel door Jos Bulters.
2. Aan het eind van de vergadering: Een ‘Wandeling door Bemmel, Haalderen en
Ressen’ ontwikkeld door Charles Derksen.
3. Bij agendapunt 9: De aankondiging dat het bestuur naast Charles Derksen nog 2
bestuursleden voordraagt voor een benoeming in het bestuur namelijk: mevrouw M.
Loonen en dhr. H. Teunissen.
De voorzitter stelt voor te starten met de presentatie van de website nieuwe stijl.
Toevoeging aan de agenda: De presentatie van de website nieuw stijl door Jos Bulters.
Jos opent met te vertellen dat een stukje nieuwe software de aanleiding was tot het verfrissen
van de website. Daarbij kwam de wens van het bestuur om ook het logo van de Historische
Kring Bemmel te vernieuwen.
De ontwikkeling van het nieuwe logo begon met Richard Rikken die het eerste
conceptvoorstel heeft ontwikkeld waarin hij ervoor koos om als blikvanger markante
gebouwen uit het Kringgebied Bemmel Haalderen en Ressen te gebruiken.
Jos heeft in zijn voorstel aan het bestuur rekening gehouden met dit idee en heeft gekozen
voor een afbeelding van de Kinkelenburg in Bemmel, het kerkje in Ressen en de kerk in
Haalderen. Om al het grijs wat op te fleuren zijn er rode letters in het ontwerp verschenen.
Balken en randen in de website hebben de kleur blauw gekregen, de kleur die ook wordt
gebruikt bij de omslag van het Kringblad. De plattegrond op de omslag van het Kringblad is
ook als achtergrond verwerkt in het nieuwe logo. Zo is de huisstijl gewaarborgd.
De knoppen waarachter veel informatie schuilgaat zijn logisch gerangschikt onder het logo.
In de rechterbalk wordt o.a. verwezen naar een agenda, aanmeldformulier, de facebookpagina
“Je bent een Bemmelnaar als”, naar de laatste berichten en een presentatie van de
panelenroute door Bemmel.
Conclusie: een prima uitziende website met dank aan allen die meewerken om deze website
regelmatig van nieuwe informatie te voorzien. Alleen op die manier blijft de website
aantrekkelijk om te bezoeken.
Gijs dankt Jos voor het ontwerp en zijn presentatie.
2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 17 maart 2015.
De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2015 worden zonder vragen of opmerkingen
goedgekeurd. Dank aan secretaris Wim Bouwman.

3. Verslag van het jaar 2015 door de secretaris.
Dit verslag wordt zonder vraag of opmerking goedgekeurd en vastgesteld.
Met dank aan interim-secretaris Ben van Orsouw
4. Verslag van 2015 van de penningmeester
De stukken hebben ter inzage gelegen vanaf einde februari 2016 en zijn per mail toegestuurd
aan alle leden van wie de secretaris een geldig mailadres had.
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en de jaarrekening 2015. Zonder vragen
of opmerkingen worden deze stukken akkoord bevonden door de aanwezige leden.
Nol, bedankt voor deze laatste presentatie van de financiële verslaglegging.
5. Verslag van de Kascontrole Commissie.
Dhr. S. de Keijzer spreekt namens de kascontrole commissie.
Hij deelt namens de commissie mee akkoord te gaan met de financiële verantwoording zoals
die door de penningmeester is gepresenteerd. Alle gegevens blijken prima te kloppen.
6. Begroting 2017
Nol van Rossum, presenteert voor de laatste keer de begroting en wel voor het boekjaar 2017.
De begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
Dhr. Rikken vraagt naar de in de begroting opgenomen aantallen leden. De penningmeester,
Nol van Rossum, legt nog eens uit dat er nogal wat “slecht” betalende leden zijn. Het kost de
penningmeester veel inspanning om deze contributie geïnd te krijgen. Voor een aantal leden
betekent dit dat ze als lid worden uitgeschreven. Om die reden is er in de begroting rekening
gehouden met een fors lager aantal betalende leden. Het is beter het aantal betalende leden
laag in te schatten dan het aantal te overschatten.
7. Voorstel organisatie van excursies buiten Bemmel waarvoor een eigen bijdrage
wordt gevraagd van de leden.
Een ruime meerderheid blijkt voor dit voorstel te zijn waarmee dit voorstel is aangenomen en
het bestuur groen licht krijgt om excursies met eigen bijdrage van leden te organiseren.
8. Voorstel van het bestuur een eigen bijdrage te vragen van de leden voor koffie
tijdens lezingen en vergaderingen.
Na enkele opmerkingen van o.a. dhr. H. Peters over het daadwerkelijk ontvangen van deze
ledenbijdrage en van dhr. H. Wierink dat het bestuur toch zoveel doet dat het wel gratis koffie
zou mogen drinken, gaat de vergadering enigszins schoorvoetend akkoord met het voorstel
om een eigen bijdrage te vragen aan leden, dus ook bestuur, tijdens avonden georganiseerd
door het bestuur van de Historische Kring Bemmel.
9. Afscheid van Nol van Rossum als bestuurslid en penningmeester, verkiezing
bestuursleden en benoeming in functie.
Gijs Bouwman maakt van de gelegenheid gebruik om Nol te danken voor bewezen diensten.
Gijs memoreert dat Nol en Gijs een bijna failliete boedel aantroffen bij aanvang van hun taak
als bestuurder. Een bestuur met een minimale bezetting en een handjevol vrijwilligers.
Er is een geweldige ontwikkeling vast te stellen in de tijd dat Nol lid was van het bestuur.
Nol is een prima penningmeester geweest voor de Kring.
Hij overhandigt Nol namens de Historische Kring Bemmel een cadeau en een bos bloemen,
bestemd voor de echtgenote van Nol die hem vaak en langdurig heeft moeten missen omdat
hij veel tijd op vele gebieden stak in de Historische Kring.

Nol spreekt over een start als penningmeester met een nog met de hand geschreven
boekhouding. Dat heeft hij meteen gewijzigd in een digitale versie.
Hij stond nog even stil bij het verlies van dhr. Joop Verburg, die bij het aantreden van Nol een
goede en belangrijke rol had in het bestuur.
Hij omschreef die periode als een dieptepunt in het bestaan van de Historische Kring Bemmel.
Des te meer kijkt hij nu met trots naar de huidige situatie. Sinds vanavond bestaat het bestuur
uit 7 personen en zijn er ruim 40 vrijwilligers actief.
Op dinsdagochtenden zijn veel van die vrijwilligers werkzaam of gewoon voor de
gezelligheid aanwezig in het Documentatie Centrum.
Nol bedankt voor jouw tijd, inzet, anekdotes en humor tijdens de vele vergaderingen.
Wij zijn blij dat je als vrijwilliger nog een enkele taak op je wilt nemen.
De verkiezing:
a. De voorzitter, Gijs Bouwman, is aftredend maar ook herkiesbaar.
Met instemming van de leden wordt Gijs opnieuw voor een periode gekozen tot
voorzitter van Historische Kring Bemmel.
b. Tot opvolger van de aftredend en niet herkiesbare penningmeester Nol van Rossum,
draag het bestuur voor te benoemen in de functie van penningmeester: Wim
Bouwman. De voordracht wordt met instemming van de leden goed gekeurd.
c. Op voordracht van de het bestuur wordt Ben van Orsouw formeel benoemd tot
secretaris van de Historische Kring Bemmel. Ben is al bijna een jaar ad interim
secretaris geweest.
d. Op voordracht worden vervolgens benoemd als bestuurslid: mevrouw Maria
Loonen, dhr. Charles Derksen en dhr. Herman Teunissen.
10. Kiezen van een nieuw lid in de Kascontrole Commissie.
Astrid van Abel stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrole commissie. De leden
stemmen in met de toetreding van Astrid als lid van de Kascontrole Commissie.
11. Rondvraag
Henk Wierink vraagt aan de aanwezige leden of zij nog foto’s hebben van de Pius X school.
Hij zou deze graag ontvangen en ze na scannen of kopiëren weer terugbezorgen.
Henk Wierink brengt het bestuur van de Historische Kring Bemmel op de hoogte van het
bestaan van een hele oude kippenschuur achter het huis dat gelegen is aan de Hoogselaan,
waarvan de huidige eigenaar Chris van Duren is. Een zo oude authentieke kippenschuur
zouden wij nu moeten fotograferen. Belangrijke informatie voor de fotografen van de
werkgroep Beeld en Geluid.
Maria Janssen van Gelder deelt mede dat er op de website een aantal sterk verouderde
artikelen staan en vraagt om de website te actualiseren. Toegezegd wordt dat hieraan aandacht
zal worden besteed.
12. Sluiting
Gijs Bouwman dankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan de vergadering en
wijst nog op de PowerPoint presentatie door Charles Derksen ontworpen.
Toegevoegd aan de agenda:
Presentatie van het door Charles Derksen ontworpen eerste deel van de ‘Wandeling door
Bemmel, Haalderen en Ressen’. Een mooie PowerPoint presentatie waar verleden en heden
met tekst worden gevangen in één beeld. Charles, bedankt voor een mooie presentatie.

