
Notulen ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen  8 maart 2017 
 
Vergaderlocatie:  De Raat Reigerlaan 8 te Beilen 
Bestuurslid  Lute van de Bult is verhinderd. 
mevr. Kerkhove heeft zich afgemeld. 
 
 
1. De voorzitter, Albert Lanting opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Er zijn 32 leden aanwezig. 
  
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. De notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2016 

Tina Hoving is enigszins ontstemd over de communicatie met de gemeente aangaande de 
werkzaamheden van de werkgroep Kerkhoven. Ze horen niets, van de gemeente komt ook  
niemand een keer kijken. Wel zijn er veel bezoeken van mensen die tot de ontdekking zijn  
gekomen dat er voorouders liggen begraven op de oude begraafplaats. 
Met de gemeente is in september 2016 overleg geweest, hierbij zijn afspraken gemaakt. Het bestuur  
zal nog eens overleggen met de verantwoordelijke mensen bij de gemeente. 
 
Wim Joosten merkt nog op dat in het verslag wordt gesproken over de werkgroep het Stroompad, 
dit moet zijn de werkgroep Rondje Beilen. 

 
5.  Financieel verslag geen commentaar. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.  
 
6. Jan Buiter, lid van de kascommissie, meldt dat de financiële administratie prima was verzorgd en   
 dat de boeken in orde zijn bevonden. De commissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen. 
 De vergadering gaat akkoord. De leden van de commissie worden bedankt voor hun inzet. 
 
7. Kascommissie. 

Jan Buiter treedt uit de commissie. Hilco Koopman is reserve, de kascommissie bestaat nu dus uit: 
 Jan Kuik en Hilco Koopman. 
 Klaas Koopman wordt reserve. 
 
8. De begroting voor 2017 geeft geen aanleiding tot commentaar. 
 
9. Aftredend is Jakob Vrijs. 

Jakob wil nog een jaar de ledenadministratie doen, er zijn in de zaal geen gegadigden voor deze functie. 
 Het bestuur gaat op zoek. 
 
10. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen vanuit de zaal. 
 
11. Albert sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de pauze verhalen van Roelof Keen.  


