
    
 

Algemene Ledenvergadering 
25 april 2019 

 

Aanwezig 

Bestuur: Jan Luysterburg (voorzitter), Esther Cleeren (secretaris), John Mathijssen 

(penningmeester), Cor Cleeren, Frans Klaassen en Dees Verbeek 

Leden: 15 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en het alle aanwezigen welkom. 

 

Mededelingen 

De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. Het beleidsplan is als iets nieuws op de agenda 

gezet. De Heemkundekring was genomineerd voor de promotieprijs van de gemeente 

Woensdrecht. 

 

Vaststellen verslag 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 

Jaarverslag 2018 

Het verslag is met behulp van de werkgroepen samengesteld en de secretaris wordt bedankt 

voor haar werkzaamheden hierin; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Jaarrekening 2018 

De penningmeester geeft een korte toelichting over de jaarrekening. Geen van de aanwezigen 

heeft vragen en/of opmerkingen, zodat ingestemd wordt met de jaarrekening. 

 

Decharge bestuur 

Ook dit jaar heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heer E. Minnebach en mevrouw F. 

Stoutjesdijk, de boekhouding gecontroleerd. De commissie verklaart dat alles in orde is 

bevonden. Er wordt geconcludeerd dat de financiële middelen teruglopen. 

 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Kascommissie 

Conform het aftreedschema is de heer E. Minnebach niet herkiesbaar. Mevrouw L. Kools zal 

zijn plaats in de kascommissie innemen. De vergadering stemt hierin toe. De heer Borremans 

is reserve kascommissielid. 

 

Heemtuin 



Begin 2019 is de heemtuin helemaal op de schop gegaan. Hoveniersbedrijf De Dooij heeft dit 

samen met Anton de Jong en Rien Huijps. Rinus Verheggen van de fotowerkgroep heeft er een 

film over gemaakt, die aan de vergadering wordt getoond 

 

Beleidsplan 

Het door het bestuur vastgestelde beleidsplan wordt toegelicht en doorlopen door John 

Mathijssen. Er wordt verantwoording afgelegd over het beleidsplan.  

Acties naar aanleiding van dit plan: Er wordt een Cloudomgeving gecreerd, zodat we onze 

gegevens vast kunnen leggen. Het werken aan naamsbekendheid, de strip van Paulientje en de 

Heemtuin zijn hier voorbeelden van. Vanuit de vergadering positieve geluiden en verder geen 

opmerkingen. 

 

Bestuur 

Jan Luysterburg en Frans Klaassen zijn regulier aftredend en hebben zichzelf niet herkiesbaar 

gesteld. John Mathijssen is regulier aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen 

tot penningmeester. 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, zodat het bestuur bestaat uit: 

Esther Cleeren, secretaris 

John Mathijssen, penningmeester 

Cor Cleeren, bestuurslid 

Dees Verbeek, bestuurslid 

 

Jan en Frans wordt toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet. Jan blijft betrokken als 

contactpersoon voor de werkgroep dialecten. Frans heeft inmiddels al zijn werkzaamheden op 

een goede manier overgedragen. 

 

Rondvraag 

• Er zijn in 2018 2 lezingen gehouden op de eerste zondag van de maand. Dat is de 

zondag waarop een aantal mensen in het heemhuisje hun praatochtend houden. Het 

bestuur geeft aan, dat dit vervelend is en niet voorkomen kon worden vanwege de 

afhankelijkheid van de spreker. Er wordt getracht dit zoveel als mogelijk te voorkomen. 

• Er stonden 2 verschillende aanvangstijden van deze ALV vermeld. Dit zorgde voor 

verwarring. 

• De voorzitter wordt benoemd in het bestuur. Op dit moment zijn er geen 

geïnteresseerden tot het toetreden tot het bestuur. 

 

Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20:46 uur. 

 

 

A.M. (John) Mathijssen 

penningmeester 


