HISTORISCHE VERENIGING
TWEESTROMENLAND
VOOR HET LAND VAN MAAS EN W AAL EN
HET RIJK VAN NIJMEGEN WEST

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 24 MAART 2017 TE DREUMEL
Aanwezig: Volgens de getekende presentielijst alle bestuursleden, met bericht van afmelding van de
voorzitter Wies Berris-Visschers en 30 leden.
Afwezig: 7 leden hebben zich afgemeld.

1.
OPENING
Bij afwezigheid van de voorzitter Wies Berris-Visschers, neemt de secretaris, Sjef Daverveld de
honneurs waar. Hij opent de vergadering met een woord van welkom op deze zonnige middag in ’t
Centrum in Dreumel. Daarna vraagt hij een moment stilte voor de leden die dit verslagjaar zijn
overleden. Voorts dankt Sjef Daverveld Peter Deurloo hartelijk voor zijn interessante en kleurrijke
presentatie van ‘De Grote Werken’.
In het inhoudelijk jaarverslag is te lezen de inspanningen van het bestuur en de werkroepen van het
afgelopen verslagjaar. Wat er dit jaar uitspringt is de waardering voor het nieuwe tijdschrift, volledig in
kleur en voorzien van een hedendaagse lay-out. Ook de vlekkeloze verhuizing van ons
documentatiecentrum naar ’t Mozaïek te Wijchen mag niet onvermeld blijven.
2.
VASTSTELLING AGENDA
De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.
3.
VERSLAG ALV 25 MAART 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen.
5
INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen ingekomen stukken.
6.
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2016
Het jaarverslag wordt per werkgroep door de secretaris, Sjef Daverveld, aan de orde gesteld. Na
enige toelichting werd het verslag ongewijzigd vastgesteld. Henk Arntz krijgt een applaus van het
bestuur en de aanwezigen voor zijn perfecte coördinatie van de verhuizing van het
Documentatiecentrum naar ’t Mozaïek.
Bij de lijst van medewerkers worden enkele namen toegevoegd en een paar andere verwijderd. Zij zijn
niet langer actief binnen de (werkgroepen van) de Vereniging.
Het jaarverslag met de gewijzigde lijst van medewerkers komt op onze website te staan.
7.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Na enige toelichting op het financieel jaarverslag door de penningmeester, Werner Caldenhoven,
wordt het financieel jaarverslag ongewijzigd vastgesteld.

8.
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De heer Ton Wouters leest het opgestelde verslag voor van de commissie. Samengevat zegt hij dat
steekproefsgewijs diverse posten zijn ingezien samen met de onderliggende stukken. En hij
concludeert dat de penningmeester op adequate, overzichtelijke en correcte wijze de financiële
administratie heeft gevoerd.
Voorgesteld wordt om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de gevoerde financiële
beleid en verslaglegging over het boekjaar 2016.
Met applaus van de vergadering wordt aan dit verzoek voldaan. Het getekende verslag wordt aan het
bestuur overhandigd. De heer Jan Jansen, Wijchen, vormt samen met Max Blans de
kascontrolecommissie 2018. De heer Jan van Kerkhof, is reserve.
9.
BUDGET 2017 EN BEGROTING 2018
Het budgetoverzicht 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
De begroting 2017 eveneens. De vergadering stemt in met het voorstel om de contributie te verhogen
van € 22 naar € 23 per jaar.
10.
BESTUUR
Sjef Daverveld en Leo van Stippent zijn volgens rooster aftredend. Door de leden zijn geen
kandidaten voorgedragen. Het bestuur stelt voor om beiden voor een nieuwe zittingsperiode te
benoemen. Met applaus geeft de vergadering te kennen het voorstel te ondersteunen en daarmee zijn
beiden voor een nieuwe periode benoemd. Verder deelt Sjef Daverveld mee dat Cobie Gommers uit
Horssen de PR voor de vereniging voor haar rekening gaat nemen. Zowel het bestuur als de
aanwezige leden zijn verheugd met haar komst.
11.
BESTUURSLEDEN STREEKHISTORISCH MUSEUM TWEESTROMENLAND
In de statuten van het Streekhistorisch museum is opgenomen dat twee bestuursleden worden
benoemd op voordracht van de ALV.
Het bestuur stelt voor om de heren Cor Sonneveldt en Jaap van der Veen namens de ALV te
benoemen.
De vergadering gaat akkoord. Beiden zijn lid van onze vereniging.
12.
RONDVRAAG
Adres Historische Vereniging: Henk Arntz heeft geconstateerd dat wanneer er via de website wordt
doorgeklikt naar Erfgoed Gelderland het oude adres aan de Kasteellaan nog verschijnt. Jan van
Kerkhof zal de aanpassing in gang zetten.
Leste Mert: Martien Pardoel vraagt aandacht voor ‘200 jaar Leste Mert’ in november 2018. Sjef
Daverveld zegt toe ‘dit mee te nemen’. Wellicht een onderwerp voor de nieuwe PR-medewerker Cobie
Gommers.
Watersnood dagboeken: mevrouw Oudemans heeft het originele dagboek van haar familie over de
watersnoodramp in 1926. Zij zoekt een goede plek om het dagboek onder te brengen. Sjef Daverveld:
‘De werkgroep Maas & Waalse Archieven beschikt over een geconditioneerde ruimte waar het
dagboek veilig kan worden bewaard.’

13.
SLUITING
Met dank voor ieders inbreng en met dank aan de evenementencommissie voor de wederom goede
organisatie van deze ALV, sluit Sjef Daverveld in zijn rol als voorzitter de vergadering. En we bieden
iedereen een drankje aan; te verkrijgen achter in deze zaal.
De notulen van deze vergadering zullen na vaststelling door het Algemeen Bestuur op de website
worden geplaatst.

Aldus vastgesteld op de Algemeen Bestuursvergadering van 2 juli 2018
W.M. Berris – Visschers,
voorzitter

J.P.H. Daverveld,
secretaris

