Verslag Algemene Leden Vergadering van dinsdag 30 januari 2018.
1. Opening/Vaststelling van de Agenda
Om 19.45 uur opent de voorzitter van de Historische Kring Bemmel, Gijs Bouwman, de vergadering
en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen van de agenda.
2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering 21 maart 2017.
Miriam de Groot vraagt naar de betekenis van Tabula Batavorum. Maria Loonen legt uit dat het
bestuur bezig is te kijken naar deelname aan dit jaarboek dat uitgegeven wordt door een
samenwerking van Historische Kringen in de Betuwe met als uiterste plaats Tiel. Komt terug in de
volgende ALV.
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2017 wordt verder zonder vragen of
opmerkingen goedgekeurd. Dank aan secretaris Ben van Orsouw.
3. Jaarverslagen + Verslag Kas Controle Commissie
• Jaarverslag Financiën door de Penningmeester, Wim Bouwman. De penningmeester geeft een
toelichting op de balans en de jaarrekening 2017. Zonder verdere vragen of opmerkingen
worden deze stukken akkoord bevonden door de aanwezige leden.
• De begroting 2018 wordt door de penningmeester toegelicht. Deze wordt door de aanwezige
leden eveneens goedgekeurd.
• Verslag kas Controle Commissie
Leden zijn: H. Peren, A. van Abel en D. Schils.
Dhr. H. Peren spreekt namens de kascontrole commissie en deelt mee dat zij akkoord gaan met
de financiële verantwoording door de penningmeester.
• Jaarverslag 2017 secretaris, Ben van Orsouw
Het jaarverslag 2017 wordt zonder vraag of opmerking goedgekeurd en vastgesteld.
Met dank aan secretaris Ben van Orsouw.
4. Verkiezingen
• Verkiezing functie secretariaat
Ben van Orsouw is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar. De voorzitter neemt afscheid van
Ben.
Het bestuur stelt voor het secretariaat te laten invullen door 2 bestuursleden. Maria Loonen en
Herman Teunissen gaan het secretariaat samen doen met instemming van de vergadering.
• Verkiezing: nieuwe bestuursleden
Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. Jan van Bremen is sinds enkele maanden aspirant
bestuurslid en zal dat voorlopig ook blijven. Belangstellenden kunnen zich melden bij de
voorzitter.
• Verkiezing nieuwe leden Kas Controle Commissie.
Van de leden van de kascontrolecommissie is H. Peren aftredend.
Miriam de Groot stelt zich beschikbaar. Waardoor de commissie zal bestaan uit:

Astrid van Abel, Denis Schils en Miriam de Groot.
5. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
6. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en wenst
ze een prettige voortzetting met de lezing over de IJssellinie.

