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Verslag 11e-jaarvergadering 2004
Aanwezig: 45 leden

Afgemeld: 25 leden

De algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 13 mei in de Holle Eik om 19.30 uur.
De voorzitter, Jos Lodewick, opende de vergadering met een woord van welkom en bedankte nogmaals alle
vrijwilligers welke de Charles Eijck-expositie en de (oud-)Houthemmers-reünie tot zo'n groot succes hebben gebracht.
Ook bedankte de voorzitter de medewerkers van het verenigingsblad 't Sjtegelke alsook onze webmaster, die de
verenigingswebsite op zulk voortreffelijke wijze verzorgt en onderhoudt.
Aansluitend memoreerde hij de in het verenigingsjaar 2003 overleden leden t.w. dhr. Gulikers (t 10-10-2003), dhr.
Harren (t 08-08-2003) en dhr. Colleye (t 15-09-2003) middels één minuut stilte.
Er werden door de leden geen nieuwe agendapunten toegevoegd.
2.

De notulen van de jaarvergadering 2003 werden zonder op- en/of aanmerkingen als zodanig vastgesteld; in 2003 werd
echter Jos Lodewick herkozen en niet Fons Heijnens.

3.

Het jaarverslag (verenigingskroniek) 2003 werd ook zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld; het open houden van
de Goudenroodsweg kon echter nog steeds niet afgehandeld worden.

4.

Het financieel jaarverslag 2003 was nog niet klaar. Deze zal door de penningmeester, Ludie Thijssen, z.s.m. afgerond
worden. Zodoende zal de zittende kascontrolecommissie, bestaande uit de heren P. Frissen en R. Hamers,
aangehouden blijven.
De financiële verslaglegging van de jubileumaktiviteiten, expositie en reünie konden wel gepresenteerd worden.

5.

Het aftredende, maar herkiesbare bestuurslid John Odekerken werd door de vergadering, middels een instemmend
applaus, voor de duur van 3 jaren herkozen. Het aftredende, maar niét herkiesbare bestuurslid, Gèr de Heus had vele
goede herinneringen aan zijn tijd bij de heemkundevereniging, waarvan hij via de Stichting Houthemse Historie in
1993 mede-oprichter is geweest. Zijn groot netwerk aan contacten kwam vaak ten goede aan de heemkundevereniging.
Als nieuw bestuurslid werd door de vergadering dhr. Ger Sleijpen benoemd.

6.

De aktiviteitenagenda 2004 werd conform voorstel, door de vergadering vastgesteld.

7.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt

8.

De voorzitter sloot de vergadering rond 2030
. uur.

Tijdens de pauze was de mogelijkheid tot het betalen van de contributie.
Na de pauze werd door ons bestuurslid Jo Steijns uit Broekhem een korte video-lezing (ca. 25 min.) gehouden over
Ansichtskaarten in het algemeen en over Houthem, Geulhem en Broekhem in het bijzonder; daarna vertoonde Ger Sleijpen
nog een korte "Lustrum-film" (ca. 35 min.) over het 10-jarig bestaansfeest van de heemkundevereniging in 2003.
De avond werd beëindigd rond 22.00 uur.
J.Odekerken (secr.)
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