Notulen van de Algemene Leden Vergadering
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 24 april 2016
4. Jaarverslag over 2016 door secretaris
5. Jaarrekening over 2016 door penningmeester
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Verkiezing kascontrolecommissie-leden
8. Begroting 2017, inclusief vaststelling contributie
9. Verkiezing bestuursleden
10. Galerie / ‘t kwartier
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

Datum:

23 april 2017

Aanvang:

10.00 uur

Plaats:

Hotel Dekkers,
Ossendrecht
Aanwezige bestuursleden: J. Luysterburg, B.
Janssens, E.M.P. Cleeren, L. Kools, J.
Mathijssen,C.P. Cleeren, F. Klaassen
Afwezige bestuursleden: L. Hengst, D. Verbeek

Aanwezig leden
43 leden

1. Opening en welkom.
De voorzitter heet om 10.00 uur iedereen van harte welkom op deze zondag. De agenda
heeft iedereen thuis ontvangen via de nieuwsbrief. Het jaarverslag over 2016 en de
begroting, balans en verslag van de kascontrolecommissie liggen gekopieerd op de
tafels. De stukken zelf hebben ter inzage gelegen in het heemhuisje en het museum.
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering op 24 april 2016 worden
ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen.
Rabo clubactie heeft de heemkundekring €828.04 opgebracht. Voor de SBCEZ bedroeg
dit €283.62
Het is een goed verenigingsjaar geweest, dit bleek uit het jaarverslag. De werkgroepen
zijn zeer actief geweest, goede aantallen bezoekers voor het museum en een redelijke
opkomst voor de lezingen.
Het bestuur bestaande uit 9 personen is druk doende geweest met het organiseren van
het jubileumjaar 2017.
Tijdens het jubileumjaar zullen we de Tijding publiceren met een speciale kaft.
3. Vaststellen notulen ALV 24 april 2016 plus ingeslast ALV september.
De notulen van de ALV van 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag over 2016.
De secretaris heeft met behulp van de werkgroepen het jaarverslag opgesteld. Vanuit de
ALV zijn er geen vragen over het jaarverslag.
5. Jaarrekening over 2016.
De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening voor een ieder ter inzage heeft gelegen en
ook nu op de tafels ligt. Hij vraagt aan de aanwezigen of hier vragen of opmerkingen
over zijn. Geen van de aanwezigen heeft echter vragen of opmerkingen zodat er
ingestemd kan worden met de jaarrekening 2016.
Dit jaar heeft er een bankwijziging plaatsgevonden, we zijn overgestapt naar 1 rekening
lopende bij 1bank.
6. Verslag kascontrolecommissie.
Ook dit jaar is de kascontrolecommissie bij elkaar gekomen. De kascontrolecommissie
bestaat uit dhr. Rennen en dhr. Jansen (aftredend). De verklaring die door hen is
afgegeven dat alles is orde is bevonden wordt voorgelezen door de voorzitter. De
penningmeester wordt gedechargeerd.
7. Verkiezing kascontrolecommissielid.
Conform het aftreedschema is dhr. Jansen niet herkiesbaar. Het bestuur vraagt de
aanwezigen wie wil toetreden tot de kascontrolecommissie. Dhr. Minnebach treedt toe
tot de kascontrolecommissie. Dhr. Rennen stelt zich herkiesbaar en de vergadering gaat
hiermee akkoord.
8. Begroting 2017 en vaststelling contributie.
Ook hier geeft de voorzitter aan dat de begroting ter inzage heeft gelegen. Hij vraagt de
aanwezigen of hier nog vragen of opmerkingen op zijn. Wederom zijn er geen vragen
en/of opmerkingen zodat ook de begroting vastgesteld wordt.
De contributie voor 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld (€ 20.00 p/jaar) wel zal er een
aanpassing volgen betreffende de portokosten. De portokosten zullen stapsgewijs
worden opgehoogd tot het juiste bedrag.
Opvallend aan de begroting zijn de extra uitgaven die meegenomen zijn voor de
activiteiten tijdens het museumjaar.
9. Bestuursverkiezing en erelidmaatschap.
De voorzitter deelt mede dat C. Cleeren en E.M.P. Cleeren periodiek aftredend zijn.
Beiden stellen zich herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.
10. Galerie / ’t Kwartier.
De voorzitter geeft een toelichting op de huidige plannen / stand van zaken met
betrekking tot het museum / de Galerie / ’t Kwartier.
• Museum den Aanwas: Voor dit museum krijgen we jaarlijks subsidie voor het
groot onderhoud. We proberen met de middelen die we hebben het onderhoud op

•

•

een voldoende hoog niveau uit te voeren. We gaan een 5 jaarsplanning maken zodat
we beter voorbereid zijn voor de kosten die komen.
Aanschaf heemhuisje: Het heemhuisje is momenteel nog in het bezit van de familie
Borremans. Er wordt intensief onderhandeld met de eigenaren om tot aanschaf over
te gaan. Echter zijn we er nog steeds niet in geslaagd het heemhuisje te verwerven.
Wel blijft het huurcontract van kracht, dit is een goed contract. Wij kunnen en
mogen op dezelfde voet verder.
Onderhoud heemhuisje: Ook het heemhuisje behoeft onderhoud. Het bestuur
bekijkt momenteel samen met SBCEZ naar de diverse mogelijkheden voor
vervanging dak.
Zolder heemhuisje is in slechte staat. Het archief is overgebracht naar het
gemeentehuis en aldaar inzichtelijk op vastgestelde dagen.

11. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt.
Dhr. Rennen: Heeft gemeente interesse in heemhuisje? Antwoord is nee maar gemeente
is wel cooperatief.
Moet Huurder de kosten van vervanging dak bekostigen? Het huurcontract zegt dat wij
gratis huren. Dit is niet rechtsgeldig. De huur die wij betalen bestaat uit het uitvoeren
van groot en klein onderhoud.
De Tijding wordt gepubliceerd op de website met 2 jaar achterstand. Nu inzichtelijk tot
2015. Op deze transparante manier proberen we niet leden te laten zien wat we te bieden
hebben en op deze manier ook leden te werven.
12. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 10.45 uur.
Aldus opgemaakt en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april
2017.
Voorzitter

Secretaris

J. Luysterburg

E. Cleeren

