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Aanwezige bestuursleden: 
J. Wessels plv. voorzitter, K. Gils penningmeester, H. de Weerd secretaris en ledenadministratie, L. van de Bult. 
De heer K. Stevens is met kennisgeving afwezig. 
 
 
1.  De plv. voorzitter Jan Wessels opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2.  Aanvulling op de agenda punt 7A Huisvesting en punt 8 bestuursmutatie (nieuw bestuurslid). 
     Met deze wijziging is de agenda vastgesteld. 
 
3.  Het jaarverslag van 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Klaasje Gils geeft uitleg over het financieel verslag, mooi positief resultaat over 2021. Begroting voor 2022 is 
     meer, dat wordt veroorzaakt door huur van Kruisstraat 4. Vraag van de penningmeester is om dit aan te vullen 
     uit de reserve. De Vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
5.  J. Buiter heeft met I. Van der Sluis de kascontrole gedaan, alles in orde bevonden. De commissie stelt voor om het  
     bestuur décharge te verlenen. 
     Applaus voor de penningmeester en bedankt voor de lekkere koffie penningmeester. 
 
6.  Jan Buiter treedt uit de kascommissie. Marja van der Velden treedt toe tot de commissie. 
      De commissie bestaat nu uit dhr. I. van der Sluis en mw. M. van der Velden. 
      Reserve is dhr. Jan Kuik.   
 
7.  Begroting 2022. De contributie is lager in verband met een lager ledental. De huur van de Kruisstraat is hoger 
      geworden. 
      De begroting geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen dus vastgesteld. 
 
7A. De vereniging is nu gehuisvest in Kruisstraat 4 waar de gehele benedenverdieping gebruikt wordt. 
       Het bestuur is in overleg met de gemeente en de bibliotheek om twee ruimtes in de bibliotheek te huren  
       voor de HVGB. Dan kan de HVGB daar werken en is er ruimte voor alle voorraad. Het bestuur vraagt 
       toestemming aan de vergadering om maximaal € 15.000,= te investeren in dit plan. Hangt ook af van de 
       huurprijs die wij dan daarvoor zullen moeten betalen. Vermoedelijk zullen we over een jaar sowieso naar een  
       andere ruimte moeten omzien. Het pand van de bibliotheek blijft nog tot 2025/2026 staan. Fase 3 van  
       renovatie centrum is de Kampstraat. Het contract voor huur Kruisstraat 4 is tot 1 mei 2023. Is inclusief 
       energiekosten. Er zullen dan nieuwe onderhandelingen moeten plaatsvinden. Er is ook nog veel voorraad 
       aan boeken. Is het een idee om eventueel die boeken aan de klassen geschiedenis van Volta te schenken?  
       Als iemand nog een idee heeft horen wij dat als bestuur graag. 
       Jan Kuik stelt voor goedkeuring te geven aan het bestuur om e.e.a. te regelen qua ruimte bij de bibliotheek. 
       De vergadering gaat daarmee akkoord.  
 
8.    Lute van de Bult is aftredend en niet herkiesbaar. 
       Jan Wessels overhandigt een VVV-bon en bedankt Lute hartelijk voor de vele jaren in het bestuur. 
       Voor mw. V.d. Bult is er een bos bloemen. 
       Lute dankt het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. 
       Als nieuw bestuurslid is toegetreden Richard Zwiers. De vergadering heet hem welkom. 
       We zoeken nog een nieuwe voorzitter en een algemeen bestuurslid. 
 
9.  Rondvraag. 
      - Janny Oudega heeft een vraag met betrekking tot titels en onderwerpen voor het tijdschrift. Is er een  
        makkelijke manier om dit op te zoeken. Jan Wessels zal haar e.e.a. uitleggen. 
        Harm Hadderingh heeft het voorstel om dat in het tijdschrift te vermelden zodat meer mensen hier 
        beter naar kunnen zoeken. 
      - Harm Hadderingh heeft “last” van het plastic om het tijdschrift. Het gaat glijden als je het wilt bezorgen. 
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        Is daar geen andere mogelijkheid voor? Meerdere mensen beamen dit. We gaan het onderzoeken. 

- Jan Wessels geeft aan dat de tijdschriften niet meer doorbladerbaar zijn op de website omdat het bedrijf dat 
dit faciliteerde daar nu veel geld voor rekent.  We zijn bezig met een Drentse Delpher zodat wellicht op die 
manier alle tijdschriften van aangesloten historische verenigingen zijn in te zien. 

 
10. Jan Wessels sluit de vergadering. 
 
 
 
Na de pauze was er een Drentse pubquiz, verzorgd door Hilly de Weerd. 
De aanwezigen werden getest op hun kennis van Drenthe en Beilen aan de hand van foto’s en puzzels.  
 
 
 
 
 
  


