Verslag Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 januari 2019
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.
De voorzitter vestigt even de aandacht op de in het kader van de privacywetgeving
aangebrachte teksten aan de wand waarin medegedeeld wordt dat er foto’s worden
gemaakt voor verslaggeving in het Kringblad en op de website. Bij bezwaar kan dit
kenbaar worden gemaakt.
De voorzitter besteedt aandacht aan de vlag van Bemmel en geeft aan dat op de site een
mailadres staat waar de vlag kan worden besteld.
De voorzitter attendeert nog even op de vrijwillige bijdrage voor de koffie.
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen van de agenda.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 30 januari 2018.
Miriam de Groot vraagt naar de stand van zaken wat betreft Tabula Batavorum. De HKB
is aangemeld en op 4 maart wordt door Tabula Batavorum nadere toelichting gegeven.
Het aantal aanmeldingen voor de Terugblik valt tegen.
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 30 januari 2018 wordt verder
zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. Dank aan het secretariaat.
3. Jaarverslagen 2018
• Jaarverslag secretariaat.
In het jaarverslag zijn wat jaartallen geslopen die er niet thuishoren. De juiste tekst
onder Ledenaantal moet luiden: Op 31 december 2017 telde de Historische Kring
Bemmel 543 leden. Op 31 december 2018 heeft de Historische Kring Bemmel 492
leden en 59 gezinsleden. In totaal zijn dat 551 leden. Bij de activiteiten ontbreekt het
bezoek aan ’t Huis te Bemmel, vanaf de steigers. Het verslag wordt met deze
aanvullingen goedgekeurd.
• Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting.
• Verslag kas Controle Commissie
Astrid van Abel stelt namens de commissie aan de ledenvergadering voor decharge
te verlenen aan het bestuur.
• Het jaarverslag wordt goedgekeurd
4. Begroting 2019 en Vaststelling contributie
De contributie blijft hetzelfde als voorgaande jaren. De penningmeester geeft een
toelichting op de begroting, met name wat betreft de uitgaven voor digitalisering. Die zijn
het gevolg van een overeenkomst met Erfgoed Gelderland om alle kringbladen te
digitaliseren. Nol van Rossum vraagt naar de post voor het jubileum. Na een toelichting
van de penningmeester wordt de begroting door de ledenvergadering goedgekeurd.

5. Verkiezingen:
Verkiezing bestuursleden. Gijs Bouwman is aftredend als voorzitter en herkiesbaar.
Charles Derksen is aftredend en herkiesbaar. Jan van Bremen was aspirant bestuurslid
en is nu verkiesbaar als bestuurslid. Alle drie worden bij acclamatie aangenomen.
Verkiezing Kas Controle Commissie. Astrid van Abel is aftredend. Paul Oostervink meldt
zich als nieuw lid van de KCC.
6. Huishoudelijk Reglement
De reden voor een HR wordt kort toegelicht. De statuten zijn van 1989 en zijn niet
bepaald geschreven in een toegankelijke stijl. Volgens artikel 21 kan de
ledenvergadering een HR vaststellen mits het niet in strijd is met de wet en met de
statuten. De HKB hecht eraan in de naamgeving ook Haalderen en Ressen te betrekken,
vandaar artikel 1. In het logo en de banner staan de 3 kernen al, in het embleem nog
niet. Daarom wordt ook dat aangepast.
Naar aanleiding van enkele opmerkingen over het concept HR zijn nog een paar
aanpassingen verricht. Aan artikel 2A2 wordt toegevoegd waaronder het Kringblad,
in artikel 2C2 en 2C3 wordt toegevoegd en foto’s. Artikel 16A wordt gewijzigd in De
naamgeving, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de werkgroepen worden na
overleg met de werkgroep door het bestuur vastgesteld. In artikel 25 wordt toegevoegd
D: Leden en vrijwilligers die in naam van de HKB activiteiten verrichten, dienen de
vigerende privacyverklaring van de HKB te volgen. Met inachtneming van deze
wijzigingen wordt het HR vastgesteld.
7. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag
8. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de
vergadering en maakt nog melding van het feit dat op 18 en 19 mei de HKB 30 jaar
bestaat en dat ter gelegenheid daarvan een expositie zal worden ingericht. Hij wenst een
ieder een prettige voortzetting met enkele interessante films en filmpjes.

