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Verslag van de 24e Algemene Ledenvergadering
28 maart 2017
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2017 om 19.30 uur in
dorpscentrum De Holle Eik in Houthem.
1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord. Daarna
vraagt de voorzitter een ogenblik stilte om de in het verenigingsjaar 2016 overleden leden te
herdenken, te weten mevrouw A.M.G. (Gerda) Boreas-Eijdems, mevrouw P.C.J. (Nellie)
Limpens-Siebers, mevrouw M. (Mia) Slenter-Ackermans, de heer J.H.G. (Jan) Frissen, de
heer W.M.J.A. (Wolfgang) Russel, de heer H.B. (Harry) Durville, de heer A.G.F. (Frans)
Thewessen, mevrouw J.M.J. (Jeanne) Curfs-Heijnens, mevrouw P.H.F.M.L. (Nelleke)
Verbiesen, echtgenote van ons lid J.C.E. (Jan) Wortmann en mevrouw G. (Gusta) Teheux,
echtgenote van ons later in het jaar 2016 eveneens overleden lid A.G.F. (Frans) Thewessen.
De voorzitter deelt verder mede, dat de vereniging in het kader van haar 25-jarig jubileum in
2018 van plan is een boek uit te geven over de veranderingen in Houthem gedurende pakweg
de laatste 50-70 jaar. Verder staat er een reünie op het programma en daarom vraagt de
voorzitter iedereen namen en adressen van familie en oud-inwoners van Houthem door te
geven aan de secretaris.
De vereniging zit erg krap in de ruimte en heeft in haar verengingslokaal, de bovenzaal van
De Holle Eik, geen enkele uitbreidingsmogelijkheid meer. Zij is daarom bezig met een
onderzoek voor een eventueel bij- of uitbouw aan De Holle Eik.
Het archiefmateriaal is sinds het najaar 2016 voor iedereen toegankelijk via www.archieven.nl
(zie de link op onze website www.houthem.info). Dit materiaal is verzameld en toegankelijk
gemaakt door bestuurslid Fons Heijnens.
Door de vergadering worden geen nieuwe punten aangevoerd en dus wordt de agenda
overeenkomstig vastgesteld.
2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene
ledenvergadering van het jaar 2016 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek)
2016. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld
en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.
3.
Penningmeester Mathieu Laheij presenteert het financieel jaarverslag 2016 met behulp van de
beamer. De heer Giel Franssen vraagt naar het verschil in de ontvangen contributies van 2015
en 2016. De penningmeester deelt mede dat in 2015 een inhaalslag heeft plaatsgevonden en
dat op 31-12-2016 nog 97 leden achterstand in hun contributie hadden.
Omdat de algemene kosten een behoorlijk bedrag belopen, licht de penningmeester op
verzoek van Maurice Stevens nog een aantal algemene kosten toe. Er zijn behoorlijke
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uitgaven gedaan voor onder meer de aanschaf van een laptop en de bestuursleden hebben
zichzelf getrakteerd op een etentje.
Gezien de saldi op de betaalrekening en op de spaarrekening is er volgens de penningmeester
geen enkele reden tot paniek.
Namens de kascontrolecommissie doet de heer Bert Martens verslag van de bevindingen van
deze kascontrole. Hij deelt mede dat de penningmeester voortreffelijk werk heeft verricht en
dat gezien de inrichting c.q. de opstelling van de financiële stukken het een genot was om
deze te controleren. De heer Martens vraagt de vergadering om de penningmeester c.q. het
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen. Dit wordt met een
instemmend applaus verleend.
Uit de vergadering komen verder géén vragen of opmerkingen meer over het financieel
verslag. Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester
Mathieu Laheij.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door de heren Bert Martens en Ruud
Drukker. De heer Johan Ondrejka heeft zich als reserve lid aangemeld.
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van € 12,00 naar € 15,00, maar eerst
geeft de voorzitter een toelichting op deze verhoging. Een belangrijke reden voor deze
verhoging is onder meer de voortdurende stijging van de postzegelprijzen. Verder is de
contributie al ruim elf jaar gehandhaafd op € 12,00 per jaar, ondanks alle prijsstijgingen, e.d.
Het voorstel van deze contributieverhoging wordt met een instemmend applaus aangenomen.
4.
De heren Fons Heijnens, Jos Lodewick en John Boreas hebben zich voor een nieuwe periode
van drie jaren herkiesbaar gesteld. De heren worden met een instemmend applaus van de
vergadering herkozen.
De voorzitter deelt mede dat de vereniging nog steeds op zoek is naar nieuwe en vooral
jonge(re) bestuursleden en vraagt de vergadering om kandidaten aan te dragen. Aangezien het
bestuur thans door enkel en alleen mannen wordt gevormd, vraagt de voorzitter met klem om
ook vrouwen aan te dragen.
5.
Vooralsnog staat, naast de uitgave van tweemaal ’t Sjtegelke, de volgende activiteit op het
programma: voorlaatste zaterdag van augustus, zomerexcursie. De voorzitter is nog op zoek
naar ideeën voor deze excursie.
6.
Mevrouw Souren-Beusen vraagt zich af hoe wij meer jong(re) mensen bij de
heemkundevereniging kunnen betrekken. De voorzitter geeft aan dat de belangstelling vaak
met het klimmen der jaren komt. Wel zie je dat jongeren vaak wel interesse hebben op
hetgeen op Facebook wordt gepubliceerd door de heemkundevereniging en door ‘Wij zijn van
Houthem’.
Ruud Drukker komt met het idee om via de basisschool kinderen bij de heemkundevereniging
te betrekken en hen eventueel een pagina in ’t Sjtegelke ter beschikking te stellen en hen zo
proberen te triggeren. De voorzitter vindt het een goed idee en zegt toe er op terug te komen.
Mevrouw van Laar Wondergem stelt voor de kinderen/jeugd bij de jubileumfestiviteiten een
tentoonstelling te laten maken over hoe zij Houthem zien. En Giel Franssen merkt daarbij op
dat deze kinderen ook ouders hebben en dat je die bij een dergelijke activiteit dan ook meteen
bereikt.
Voorzitter Jos Lodewick sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
Na een korte pauze geeft ons lid, de heer Jef Boosten een interessante presentatie met als titel
‘Mens en landschap’ en gaat over het ontstaan van het landschap in onze omgeving.
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Harry G.M. Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
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