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Jaarlijkse algemene ledenvergadering donderdag 5 juni 2014. 

Plaats : “Het Spant”. 

Aanvangstijd : 20:00 uur. 
Aanwezig: 36 leden, waaronder vijf bestuursleden en een erelid. 
1 .Opening 
De voorzitter, Hans van den Heuvel, opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezige 
leden van harte welkom. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de secretaris. 

2.Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 april 2013. 
De secretaris, Cees Broekman, neemt het verslag van de vergadering van woensdag 17 april 
2013 met de vergadering door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er 
worden geen vragen gesteld noch bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor 
de verslaglegging en constateert dat de notulen kunnen worden gearresteerd. 

3.Ingekomen stukken en mededelingen. 
Mededelingen. 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Afwezig met kennisgeving zijn de 
bestuursleden Jorry Verwolf en Marjan de Gruyter-de Kruyk. 

Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken van belang voor het verloop van de vergadering. 

4.Jaarverslag van de secretaris over de periode april 2013 t/m maart 2014 
De voorzitter neemt het jaarverslag van de periode april 2013 tot en met maart 2014 met de 
vergadering door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er worden geen 
vragen gesteld noch bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor de 
verslaglegging en constateert dat het verslag daarmee is vastgesteld. 
5.Presentatie van het financiële overzicht 2013 
De penningmeester, Jetty Stasse, geeft een toelichting op het financiële overzicht. Zoals bekend 
is de contributie per 1 januari 2013 verhoogd van €15,00 naar €17,50 per jaar. De contributies 
worden al goed ontvangen, waarbij in het algemeen meer wordt betaald dan het 
minimumbedrag. De kosten van het Nieuwsblad vormen, zoals steeds, een substantieel deel van 
de uitgaven.  
 
6.Presentatie van de begroting 2014 
De begroting 2013 wordt toegelicht door de penningmeester en de voorzitter. 
 
7.Rapportage kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening. 
De kascontrolecommissie 2013 bestaat uit de heren Maks van Middelkoop uit Ameide voorzitter, de 
heer Leo Friedrich uit Ameide lid en mevrouw Rita Aten-de Haan uit Meerkerk reserve lid.  

De voorzitter van de Kascontrole-commissie schuift aan bij de bestuurstafel en leest de verklaring 
voor die werd opgesteld na de controle. Alle financiële stukken werden in orde bevonden. De 
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commissie doe de aanbeveling het betaalverkeer meer te digitaliseren omdat dit ook minder kosten 
met zich mee brengt. 

De stukken zijn voor akkoord getekend, de penningmeester wordt gedechargeerd en heren van 
Middelkoop en Friedrich worden bedankt voor hun inzet. 

8. Regeling kascontrole 2013 en benoeming nieuw reserve lid van de commissie.  
De voorzitter memoreert dat bij de vorige kascontrole een en ander anders is verlopen dan de 
bedoeling was. In dat licht bezien stelt de voorzitter voor de bestaande kascontrole commissie in 
dezelfde samenstelling voor het komende jaar aan te stellen. De heren van Middelkoop en Friedrich 
stemmen oe en de vergadering gaat akkoord 

De samenstelling van de commissie voor de volgende controle is dan als volgt: de heer Maks van 
Middelkoop uit Ameide voorzitter, de heer Friedrich uit Ameide lid en mevrouw Rita Aten-de Haan 
uit Meerkerk reserve lid. 

9. Bestuursverkiezing. 
Aan de orde is de verkiezing van een drietal bestuursleden. Aftredend zijn de bestuursleden Cees van 
Gelderen en Jorry Verwolf, Cees Broekman en Dout Siegersma. (allen hebben zich herkiesbaar 
gesteld). Het bestuur draagt Cees van Gelderen en Jorry Verwolf voor herbenoeming voor. 

Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de vereniging is voor de herbenoeming van Cees 
Broekman en Dout Siegersma dispensatie van de algemene ledenvergadering vereist, aangezien 
beiden gedurende (meer dan) twee opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaken van het bestuur. 

Vooraf gaande aan de stemming verklaart de secretaris desgevraagd dat hem geen voordrachten 
voor kandidaten vanuit de vereniging hebben bereikt. 

De vicevoorzitter stelt de vergadering de vraag of men akkoord kan gaan met het voorstel van het 
bestuur om beide aftredende bestuursleden met toepassing van dispensatie opnieuw te benoemen. 

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord, weshalve Cees Broekman en Dout Siegersma voor een 
volgende zittingsperiode van drie ledenvergaderingen  zijn herbenoemd. 

10. Voorgenomen activiteiten 
a. Plaatsing van Stolpersteinen voor het Rijksmonument Voorstraat 2 te Ameide, de laatste 
woning van het omgebrachte echtpaar Meijer-Wolf in 2015.                                                                                                                                                                                   

b. De voorzitter vertelt  dat nabestaanden van Anna Wolf in Ameide zijn geweest om te zien 
waar het echtpaar woonde. Zij kwamen er toen ook achter dat het echtpaar op het 
oorlogsmonument is vermeld. Zij zijn eveneens aanwezig geweest bij de 4 mei herdenking. 
Vervolgens geeft hij  secretaris Cees Broekman het woord om wat meer informatie te geven over 
deze Stolpersteinen. Cees verwijst in eerste instantie naar het artikel gepubliceerd in het laatst 
verschenen Nieuwsblad. Vertelt daarna kort over het hoe en waarom van de Stolpersteinen. Het 
moeten er twee worden omdat er twee mensen hebben gewoond. Het ligt in de planning dat een en 
ander beslag krijgt in het voorjaar 2015.  
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c. Voorbereiding van een expositie over de vroegere winkelstand in Ameide en Tienhoven 
(oktober 2015). 

vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad 

Herman Beckmann geeft namens de redactie van het Nieuwsblad een uiteenzetting van de plannen 
voor de e.v. publicaties.  

12. Rondvraag 
Krijn van der Grijn. Wat is de stand van zaken met het Stadhuis op de Dam, schiet dat nu op? En 
wanneer gaat het open? De voorzitter legt in het kort uit wat er tot dusver gedaan is. Het ligt in de 
bedoeling dat we ergens achter in de zomer begin herfst open kunnen stellen. Onder meer is er 
straks samen met de Oranjevereniging en AFK een dag gepland  

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

PAUZE 

Na de pauze werd een presentatie gegeven door Bram Provoost en Herman Beckmann over het 
Limburgse (witte) dorp Thorn. Dit mede gelet op de jubileumuitgave van de vereniging, het 
Getijdenboek van Gijsbert van Brederode. Diens zuster was aldaar destijds Abt van de Stift Thorn. 
Aansluitend werd de  voorgenomen excursie naar Thorn gepresenteerd en de leden uitgenodigd 
daaraan deel te nemen. 

 


