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1. Opening/Vaststelling van de Agenda 

Om 19.23 uur opent de voorzitter van de Historische Kring Bemmel, Gijs Bouwman, de 
vergadering in het Wapen van Bemmel en heet iedereen van harte welkom.  
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen van de agenda. 
Er is en vraag over de afwijzing van de pilaren door de gemeente. De voorzitter komt daar bij 
agendapunt 6 op terug.  
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021.  
Door corona vond deze vergadering per mail plaats. Het verslag is dan ook uiterst kort. Het 
verslag wordt verder zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. Dank aan het secretariaat. 
 

3. Financiën 
 Jaarverslag penningmeester 2021 

De penningmeester geeft een toelichting. Hij geeft ook aan dat de voorziening die was 
opgenomen voor het plaatsen van de pilaren blijft staan. Mocht deze niet voor de pilaren 
gebruikt worden, dan zou het mogelijk gebruikt kunnen worden voor een plaquette over de 
oven die in 1971 is opgegraven op de Plak. 

 Begroting 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en stelt vast dat de contributie 
hetzelfde blijft als voorgaande jaren. Na een toelichting van de penningmeester wordt de 
begroting door de ledenvergadering goedgekeurd.  

 Verslag kas Controle Commissie  
Paul Oostervink leest de verklaring van de kascommissie voor waarin hij de penningmeester 
complimenteert met het gevolgde proces dat anders was door corona. Hij stelt voor aan de 
ledenvergadering om decharge te verlenen aan het bestuur. Dat gebeurt bij acclamatie. 
 

4. Jaarverslag 2021 bestuur 
De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag van het bestuur. Er zijn enkele vragen: 
Paul Oostervink vraagt of het een idee is om voortaan op de ledenvergadering nieuwe leden voor 
te stellen en overleden leden te melden. Het bestuur zal dit voorstel of de mogelijkheid om het 
voortaan in het Kringblad te vermelden nader bekijken in het kader van de wet op de privacy. 
Denis Schils vraagt over het ledenaantal van 534 een groei is. De secretaris geeft aan dat het ten 
opzichte van 2020 hetzelfde is en dat we eigenlijk geen grote groei kennen.  
Denis Schils vraagt of het bezoekersaantallen van de website per week, maand of jaar zijn. Jos 
Bulters antwoord dat ze per jaar zijn.  
Gilbert Kegels vraagt hoe het komt dat de historische kring van Gendt zoveel meer leden heeft. 
De voorzitter geeft daarop zijn persoonlijke visie want werkelijke redenen daarvoor kennen we 
niet. Ook Huissen heeft een ledenaantal van tegen de 1000.  
De voorzitter dankt het secretariaat voor de opstelling van het verslag.  
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5. Verkiezingen: 

Bestuur: Gijs Bouwman is aftredend en herkiesbaar. Herman Teunissen is aftredend en 
herkiesbaar voor een periode van 1 jaar.  Het rooster van aftreden ziet er nu zo uit: 
Naam: Functie: Aftredend  
G.Th. Bouwman voorzitter 2025 
W.J.F.G. Bouwman penningmeester 2023 
M.Loonen secretaris 2024 
H. Teunissen secretaris 2023 

 
Verkiezing Kas Controle Commissie. Miriam de Groot is aftredend en na een verlenging van 1 jaar 
ook niet meer herkiesbaar. Paul Oostervink is aftredend en herkiesbaar voor een extra periode 
van 1 jaar. Denis Schils meldt zich als nieuw lid van de KCC.  

 
 
 
 
 

 
6. Activiteiten 

In de bijna 2 jaar corona lagen de activiteiten van de kring stil. Nu pakken we de draad weer op. 
 Op 28 mei maken we een excursie naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. We nuttigen een 

lunch in restaurant ’t Zwaantje in Groesbeek en vervolgen daarna het programma bij 
wijnhoeve De Colonjes. Nadere informatie wordt nog verstrekt. 

 Op 30 mei zendt TV Gelderland een film uit over Haalderen. De film is van de zestiger jaren 
en begint om 17.20 uur 

 In september is een lezing gepland in de Theaterkerk over het nieuwe boek van Michel 
Bongers. 

 De stand van zaken wat betreft de pilaren aan de Leemkuilselaan is dat de ODRA geen 
vergunning afgeeft en de gemeente dat heeft meegedeeld. Er zal nog een gesprek 
plaatsvinden met de betreffende wethouder en de betreffende ambtenaar. Wordt vervolgd. 
Pierre Cuypers stelt voor om in geval van een negatief besluit een burgerinitiatief te starten 
om het op de agenda van de raad te krijgen.  
 

7. Rondvraag 
Denis Schils vraagt of de HKB-info te combineren is met de bibliotheek. Dat zou er wellicht toe 
leiden dat er meer gebruik wordt gemaakt van de info die de HKB in de kringruimte heeft 
Gilbert Kegels vraagt of het bij de bibliotheek bekend is dat de HKB op dinsdagochtend open is, 
zodat geïnteresseerden kunnen worden verwezen.  
Het bestuur gaat dit bekijken.  
 

8. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de vergadering. Hij wenst 
eenieder een prettige voortzetting met de lezing van Pierre Cuypers over de WEDEROPBOUW.  

Naam: Aftredend  
Paul Oostervink 2023 
Nol van Rossum 2023 
Denis Schils  2025 


