
 

Verslag Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 14 April 2021 (aanvang 20:00 uur) via 

Zoom ivm COVID-19 maatregelen 

 

Aanwezig: Gerda Oskam, Edwin van den Berg, Wim de Vrankrijker, Hans Scholten, Belinda Kanters, 

Arjo Roersch van der Hoogte, Kees Rasch, Veronique Voorn, Bob Selman, Marlies Beckers, Harry van 

der Meer, Adriaan van Assem, John van Dongen, Evalien van't Veen 

 Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter (Gerda Oskam) opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
Notulen van de vorige ALV, gehouden op 30 september 2020. 

De notulen worden vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2020 

De voorzitter en penningmeester (Edwin van den Berg) bespreken kort het jaarverslag 2020. Onder 
meer wordt stilgestaan bij het organiseren van webinars als gevolg van de coronapandemie en het 
niet kunnen organiseren van normale (fysieke) lezingen. Een zeer welkome bijkomstigheid van de 
webinars was dat daarmee een nieuwe groep bewoners werd aangesproken en bereikt. De voorzitter 
geeft ook aan dat er ondanks de coronamaatregelen twee Historische Cafe’s voor medewerkers zijn 
georganiseerd.  
 
De penningmeester gaat verder over een aantal specifieke punten uit het Meerjaren Beleidsplan 
(MJBP); het bereiken van nieuwe bewoners en toegankelijk/bereikbaar maken van de historische 
kennis en rijke collectie van de vereniging. In het laatste geval is een werkgroep collectie aan de slag 
gegaan met het inventariseren van de gehele collectie, en er is ook een nieuwe website gerealiseerd. 
De website is op 6 januari tijdens de digitale medewerkersavond gelanceerd voor iedereen. Het 
bestuur is tevreden met de website, welke goed werkt en toegankelijk is.  
 
De voorzitter vat samen dat 2020 in het teken stond van vernieuwing met onder meer de nieuwe 
website, het opzetten van een collectiebeheer en organiseren van webinars. 2021 zal daarentegen in 
het teken staan van het 40-jarige jubileum van de vereniging. Tijdens het jubileumjaar zal onder 
andere een tentoonstelling met omslagen van ons tijdschrift worden gerealiseerd en daarnaast zal er 
veel in artikelvorm in het tijdschrift verschijnen.  
 
Evalien van ’t Veen  vraagt of met de nieuwe website het aantal bezoekers gevolgd wordt, maar ook 
welke specifieke pagina’s van de website bezocht worden. De penningmeester geeft aan dat dit zeker 
wordt gedaan maar nog niet structureel wordt opgeslagen dan wel doorgegeven. Maar dit is iets wat 
zeker opgepakt gaat worden. Marlies Beckers heeft een vraag over wat het historisch cafe precies 
inhoudt. De voorzitter legt uit wat het originele idee was en hoe een alternatieve versie is bedacht 
vanwege de coronamaatregelen. De doelstelling van beide ‘cafe’s’ blijft wel hetzelfde, verbinding 
zoeken met als bindmiddel een gezamenlijke interesse geschiedenis. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het Jaarverslag 2020. 
 
 



Jaarrekening 2020 en Verslag Kascontrolecommissie 

 
De penningmeester bespreekt enkele posten uit de jaarrekening die opvallen. Zo is de contributie 
hoger dan verwacht ondanks een kleine dip in het aantal leden. De verkoop van boeken, tijdschriften, 
en dvd’s was lager vanwege de sluiting van de Broederschapshuisjes. Daarentegen waren de 
advertentie-inkomsten hoger dan was begroot. De lagere energiekosten zijn eenmalig als gevolg van 
de verbouwing en sluiting. Deze zullen zeer waarschijnlijk terugkeren naar het normale bedrag van 
1200/1300 euro op jaarbasis. Daarnaast zijn enige opvallende kosten dat de opbrengsten uit 
activiteiten ontbreken als gevolg van de coronamaatregelen en dat de gemeentesubsidie voor 2021 
al binnen is. 
 
Wat betreft de projectkosten. De kosten voor het ontwerpen en maken van een nieuwe website zijn 
lager uitgevallen vanwege ontvangen subsidies en veel eigen inbreng op vrijwilligersbasis. De kosten 
voor activiteiten zijn hoger dan begroot omdat er geen fysieke activiteiten konden plaatsvinden en in 
plaats daarvan kosten gemaakt zijn om webinars te organiseren. Hierdoor zijn wel meer mensen 
bereikt, een bewuste keuze om de zichtbaarheid van de vereniging hoog te houden. 
 
Bij de algemene kosten is een forse eenmalige investering gedaan in de professionele verzorging van 
de hardware voor het maken van webinars. De penningmeester is van mening dat dit een goede 
investering is geweest. Ook is er een substantiële eenmalige uitgave geweest voor de vervanging van 
hardware zoals een desktop computer, een printer en een scanner. 
 
Het resultaat voor 2020 is daardoor een lichte plus, alle niet besproken bedragen in lijn met de 
normale zaken zoals deze zijn toegelicht in de jaarrekening. 
 
Namens de kascontrolecommissie neemt Adriaan van Assem het woord om het verslag van 
dienstdoende commissie kort te bespreken. Als nieuw lid introduceert de heer Van Assem zich eerst 
kort. De heer Van Assem begint met een compliment voor de goede aanlevering van alle stukken door 
de penningmeester die de financiële zaken goed geregeld heeft, hoewel verbeteringen altijd mogelijk 
zijn. De penningmeester geeft aan dat de adviezen van de kascontrolecommissie zijn besproken door 
het bestuur en dat de meeste opgevolgd worden en teruggekoppeld zullen worden aan de 
kascontrolecommissie. Deze laatste zal volgend jaar bekijken of ze zijn opgevolgd. 
 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de Jaarrekening 2020 en het Verslag van de 
Kascontrolecommissie. Verder stemt de ALV in met het continueren van het  lidmaatschap van de 
kascontrolecommissieleden Adriaan van Assem en Harry van der Meer. 
 
Vacatures – Verkiezing Bestuurslid 

Voor de vacature Museum en Archief heeft Belinda Kanters zich aangemeld, Belinda stelt zichzelf voor 
en geeft aan wat voor stappen zij wil maken als bestuurslid. De ALV stemt unaniem in met Belinda 
Kanters als nieuw bestuurslid Museum en Archief. 
 
De voorzitter vervolgt dat de vacature voor de bestuursfunctie Erfgoed en Educatie nog niemand is 
gevonden. Arthur van der Leij heeft als bestuurslid moeten stoppen vanwege zijn gezondheid.  
 
Andere vacatures waar het bestuur mensen voor zoekt is voor de feestcommissie voor het 
Jubileumfeest [intussen al ingevuld] en voor wanneer de Broederschapshuisjes weer opengaan, 
mensen die overdag als gastheer/gastvrouw willen optreden. De laatste vacature die nog openstaat 
is die voor vrijwilligerscoordinator. Hij/zij zal zorg dragen voor het wel en wee van de vrijwilligers en 



moet bekend zijn binnen de vereniging. Evalien van’t Veen geeft advies om de vacatures op de 
facebook pagina van Vinexvrienden te zetten. 
 
De penningmeester laat tenslotte een organigram van de organisatie van de vereniging zien, waarin 
de zeven (7) bestuursfuncties en verantwoordelijkheden per bestuurslid. Voor deze ALV heeft de 
penningmeester een lijst gemaakt van alle actieve vrijwilligers de (verschillende) zaken/taken 
waarmee men zich bezighoudt binnen de vereniging. Op deze manier wil het bestuur het voor alle 
actieve vrijwilligers zichtbaar maken wie waarmee bezig is en elkaar kunnen bereiken. 
 
Jubileumfeest en feestcommissie 

De voorzitter eindigt met een korte oproep voor vrijwilligers die mee willen helpen aan het 
organiseren van het 40-jarig jubileumfeest, waar bestuursleden Hans Scholten en Wim de Vrankrijker 
al druk mee bezig zijn.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30. 


