Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 21 maart 2017.
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter, Gijs Bouwman, van de Historische Kring Bemmel de vergadering en
heet een ieder van harte welkom. Als gevolg van ziekte zijn de secretaris, Ben van Orsouw en
bestuurslid Theo Peren niet aanwezig. Aangezien om 20.00 uur de lezing van Ferdinand van Hemmen
begint wil Gijs graag op tijd beginnen.
2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 15 maart 2016.
De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2016 worden zonder vragen of opmerkingen
goedgekeurd. Dank aan secretaris Ben van Orsouw.
3. Verslag van het jaar 2016 door de secretaris.
Dit verslag wordt zonder vraag of opmerking goedgekeurd en vastgesteld.
Met dank aan secretaris Ben van Orsouw.
4. Verslag van 2016 en de begroting 2017 door de penningmeester
De stukken zijn per mail toegestuurd aan alle leden waarvan de secretaris een geldig emailadres in de
administratie heeft.
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en de jaarrekening 2016.
Mevrouw Bonder vraagt wat er precies verstaan wordt onder de voorziening boekenfonds.
Maria Loonen legt uit dat deze voorziening wordt gebruikt voor het aanschaffen van boeken die
gerelateerd zijn aan het het kringgebied. Deze zijn dan in te zien in de bibliotheek van de Historische
Kring.
Zonder verdere vragen of opmerkingen worden deze stukken akkoord bevonden door de aanwezige
leden.
De begroting 2017 wordt eveneens door de penningmeester toegelicht.
Deze wordt door de aanwezige leden eveneens goedgekeurd.
5. Verslag van de Kascontrole Commissie.
Dhr. H. Peren spreekt namens de kascontrole commissie.
Hij deelt namens de commissie mede dat zij akkoord gaan met de wijze waarop en de financiële
verantwoording door de penningmeester is gepresenteerd. Het geheel ziet er uitstekend uit.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend is Theo Peren. Al enige tijd is Theo ernstig ziek. Als gevolg hiervan kan Theo helaas niet
aanwezig zijn en gezien de vooruitzichten heeft hij besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Ondanks
zijn afwezigheid wordt Theo toch bedankt voor zijn inzet en toewijding. Een delegatie van het bestuur
zal Theo een cadeau en bos bloemen voor zijn vrouw overhandigen.
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Gezien er hierdoor een vacature ontstaat wordt er een oproep gedaan of er kandidaten onder de
aanwezigen zijn. Er is de mogelijkheid om als aspirant bestuurslid mee te lopen om zodoende een
indruk te krijgen van de werkwijze van het bestuur.
Tevens is aftredend de penningmeester, Wim Bouwman, maar hij is ook herkiesbaar.
Met instemming van de leden wordt Wim opnieuw voor een periode gekozen tot penningmeester
van Historische Kring Bemmel.
7. Kiezen van een nieuw lid in de kascontrole commissie.
Als aftredensd lid van de kascontrole commissie wordt Sjaak de Keijzer bedankt voor zijn activiteiten
voor de kascommissie.
Denis Schils stelt zich beschikbaar als toekomstig lid van de kascontrole commissie.
De voorzitter legt deze aanmelding meteen voor aan de leden. De leden stemmen allen in met de
toetreding van Denis Schils als lid van de Kas Controle commissie.
8. Rondvraag.
Adri Stuart vraagt of de Historische Kring ook mee gaat doen met Batavorum?
De voorzitter antwoordt hierop dat de Kring zich net als de overige Lingewaardse Historische Kringen
zal aansluiten. Op korte termijn zal actie worden ondernomen om dit te realiseren.
Peter Maassen is de laatste tijd actief bij de Kring in verband met zijn zoektocht naar informatie over
Haalderen. Hij is onder de indruk van de vele werkzaamheden die er gedaan worden. Zijn voorstel is
daarom ook of het niet verstandig is om een oproep te doen voor vrijwilligers die kunnen helpen bij de
vele werkzaamheden. De voorzitter deelt mede dat er in het verleden regelmatig oproepen gedaan
zijn in het Gemeente Nieuws e.d. , maar dat de respons hierop tegenvalt. Afgesproken is dat er in het
kringblad wederom een oproep geplaatst zal worden.
Wel wil de voorzitter toch even stilstaan bij de positieve ontwikkeling binnen de Kring. Het afgelopen
jaar zijn de verschillende werkgroepen volop actief geweest, zoals Archeologie, Genealogie,
Documentatie, Beeld en Geluid, Website, Kringblad. Dit alles was een aantal jaren geleden nog niet
voor handen.
Charles Derksen maakt melding van de mogelijkheid tot het houden van dorpswandelingen. Deze
worden door de Historische Kring aangeboden. De wandeling door het centrum laat aan de hand van
foto’s zien wat er in hier in de loop van enkele tientallen jaren is veranderd. De tocht duurt ongeveer
twee uur.
KBO Bemmel heeft inmiddels een verzoek hiervoor gedaan.
De voorzitter vraagt goedkeuring aan de leden voor het plaatsen van een tweetal advertenties op de
achterzijde van het kringblad.
Er is geen bezwaar en besloten is dat dit in gang gezet zal worden.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en wenst ze
een prettige voortzetting met de lezing van Ferdinand van Hemmen over de geduchte
rivierverdediging in de Tachtigjarige oorlog met Spanje.
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