Notulen ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 14 maart 2019

Vergaderlocatie: Zalencentrum Muller te Beilen
Aanwezige bestuursleden; Hilly de Weerd, Jan Hoegen, Lute van de Bult, Klaasje Gils, Jan Wessels, Albert
Lanting en Wolter Muggen.
1.

De voorzitter, Albert Lanting opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 57 leden aanwezig.

2.

De agenda wordt vastgesteld, de punten 9 en 10 zijn gewijzigd i.v.m. nieuwe bestuursleden en een
voorstel wijziging huishoudelijk reglement.

3.

De notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2018.
Goedgekeurd.

5.

Financieel verslag is akkoord. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.

6.

Verslag van de kascommissie: dhr. K. Koopman en dhr. H. Koopman hebben de boeken gecontroleerd
en in orde bevonden. De commissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen.
De vergadering gaat akkoord. De commissie wordt bedankt voor hun inzet.

7.

Kascommissie.
Hilco Koopman treedt uit de commissie. De kascommissie bestaat nu uit M. Nicolai en K. Koopman,
dhr. H. Hunze is reserve.

8.

De begroting voor 2019 geeft geen aanleiding tot commentaar.

9.

De voorzitter, Albert Lanting is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om dhr. Emko Dolfing als voorzitter van de HVGB te benoemen.
Voorstel van het bestuur om Klaas Willems als bestuurslid aan te stellen, Klaas is al een half jaar actief in
het bestuur. Tevens voorstel van het bestuur om Alex van der Haar en Klaas Stevens als nieuwe
bestuursleden aan te stellen.
Aftredend is Wolter Muggen. Wolter wil nog wel een jaar in functie blijven. Jan Hoegen wil dit jaar
zijn functie als bestuurslid beëindigen.
Alex van der Haar zal in de loop van het jaar Wolter Muggen vervangen en Klaas Stevens zal
Jan Hoegen vervangen.
De vergadering is onder applaus akkoord met de voorstellen.

10.

Voorstel om het huishoudelijk reglement te wijzigen t.a.v. de zittingsperiode van bestuursleden.
Bestuursleden hadden een zittingstermijn van 2 x 3 jaar. In de praktijk blijkt dit niet hanteerbaar.
In het verleden zijn bestuursleden al langer dan deze periode in functie geweest.
De zittingstermijn blijft 3 jaar, maar kan afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe bestuursleden
meerdere periodes beslaan.
Met enig commentaar kan de vergadering hiermee instemmen.

11.

Rondvraag.
Janny Oudega wil graag meer verhalen over vroeger in Beilen.
Aanleveren.
Vraag over hoe we denken het ledenaantal op te schroeven.
Er worden regelmatig acties georganiseerd en de vereniging is met meerdere activiteiten regelmatig in beeld.
Rik Martena vraagt hoe het zit met de fotografie.
Er worden regelmatig straatbeelden gemaakt in de gemeente, deze worden steeds toegevoegd aan het fotobestand.
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Wie zoekt het bestuur als vrijwilliger.
Klaas Willems legt uit dat we iemand zoeken voor de sociale media.
Wim Dondorff vraagt hoe het zit met de scheiding van bestuur en werkgroepen.
Albert legt uit dat dit een moeilijk punt is i.v.m. vertrouwen en werkstructuur.
Ingrid Snippe, redactie, wil graag opmerkingen horen over het tijdschrift.
Opmerkingen kunnen naar redactie@historiebeilen.nl of naar info@historiebeilen.nl
Tina Hoving wil Jan Wessels graag bedanken voor de werkzaamheden aan het tijdschrift de afgelopen
jaren.
Iemand merkt op dat het nieuwe blad niet zo goed in de hand ligt.
Dit komt waarschijnlijk door de andere layout/voorblad van het tijdschrift. Het tijdschrift heeft dezelfde
afmetingen.
Er is behoefte aan wandelingen m.b.t. de geschiedenis van Beilen.
Op verzoek van de gemeente heeft de HVGB in maart een wandeling georganiseerd, 190 deelnemers.
In 2019 zullen vaker wandelingen worden georganiseerd, publicaties in de gaten houden.
12. Afsluiting vergadering.
Wolter Muggen bedankt Albert Lanting voor zijn inzet als voorzitter voor de HVGB in de afgelopen
10 jaar.
Albert en zijn vrouw Harmtje krijgen onder applaus een bos bloemen en een presentje overhandigd.
Pauze.
Na de pauze een optreden van Jans Polling met leuke verhalen.
.

