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Houthem, 8 juni 2018

Verslag van de 26e algemene ledenvergadering
9 april 2019
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 9 april 2019 om 19.30 uur in
dorpscentrum De Holle Eik.
1.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord en heet allen van
harte welkom op deze vergadering. De voorzitter vraagt een moment stilte in acht te nemen
voor de in het verenigingsjaar 2018 overleden leden, te weten de heer G.F. (Frans) Bosten, de
heer F. (Frans) Bergsteijn, de heer G.H.C.M. (Gerlach) Kuijlaars, de heer M.M.G. (Theo)
Bemelmans, de heer W. (Wim) Boersma, mevrouw M. (Mia) van Deur-Braeken, de heer J.
(Jozef) Vrancken, de heer H.J.M. (Hub) Lahaye en de heer J.A. (Jaap) Bet,
Daarna blikt de voorzitter terug op het afgelopen verenigingsjaar, waarbij onder meer het
jubileum, de druk bezochte reünie en de uitgifte van het jubileumboek de revue passeren. De
verenging kent dit jaar 20 jubilarissen, die het 25-jarig lidmaatschap vieren (zie ook punt 5).
Ook vraagt de voorzitter om het artikelenbestand op onze website eens te bekijken.
Aan de agenda worden geen nieuwe punten toegevoegd.
2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2018. Zij worden dan ook onder dankzegging aan notulist Rinus
Suijkerbuijk met applaus goedgekeurd.
Op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2018 komen eveneens geen op- en/of aanmerkingen
en worden onder dankzegging aan Harry Becker met een instemmend applaus goedgekeurd
door de vergadering.
3.
De penningmeester geeft toelichting op de cijfers over 2018, waarbij de belangrijkste
inkomsten en uitgaven door hem apart worden benoemd en waarbij vooral de inkomsten en
uitgaven m.b.t. het jubileum worden benadrukt.
De heer J. Ondrejka doet namens de kascontrolecommissie verslag van de controle van de
jaarstukken en de onderliggende stukken. De financiële administratie maakt een gedegen
indruk en hij verzoekt de vergadering om de heer penningmeester decharge te verlenen, waar
de vergadering onder applaus mee instemt.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Johan Ondrejka en Guido Slenter; een
reserve lid wordt nog gezocht. De heer Drukker wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in
de afgelopen twee jaar in de kascontrolecommissie.
4.
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De heren Rinus Suijkerbuijk en Ger Sleijpen zijn volgens rooster aan de beurt om af te treden.
Zij stellen zich beiden herkiesbaar en dat wordt met een instemmend applaus door de
vergadering bekrachtigd.
Harry Becker stopt met zijn werkzaamheden als secretaris en ook als bestuurslid van de
vereniging. De voorzitter dankt Harry voor zijn inzet gedurende zijn 13-jarige bestuursperiode
en memoreert een aantal zaken waarmee Harry zich in die periode heeft bezig gehouden,
zoals secretaris, secretaris-penningmeester, chroniqueur, schrijver van artikelen in ’t
Sjtegelke, enz.
De voorzitter deelt daarna mede, dat het bestuur thans uit slechts 6 (zes) personen bestaat en
dat is veel te weinig om een vereniging van meer dan 330 personen te runnen, zeker gezien de
activiteiten die de vereniging organiseert.
Een beroep op aanmelding als nieuw bestuurslid heeft op deze vergadering geen zichtbaar
resultaat.
5.
De voorzitter leest de namen voor van de leden die dit jaar 25 jaar lid zijn van de vereniging:
dhr. W.P. Bolt, mw. H.S.M. Braeken, mw. H.A.C. Pluijmen-van Weers, mw. T.A.G.L. van
Pelt, dhr. J.H.M. Jansen, dhr. J.H.M. van Wersch, dhr. G.P.J. Willems, dhr. H.R.J.M. Lemmens, dhr. H.M.G. Frissen, dhr. J. de Vries, dhr. L.A.G. Bielders, dhr. J.M. Boosten, mw. E.
H. Souren, mw. G.J.M. Loyen-Limpens, dhr. J. Silvertant, dhr. G.J.G. Limpens, mw. M.Th.
H.J. Keune, dhr. J.J. Hermans en dhr. J.C.E. Wortmann.
De aanwezige jubilarissen kregen een fraai gekalligrafeerde oorkonde uitgereikt. De nietaanwezige jubilarissen krijgen deze oorkonde op een later tijdstip uitgereikt.
6.
In het verdere verloop van 2019 staat onder meer op de agenda: de uitgave van ’t Sjtegelke
eind mei/begin juni en eind november/begin december, respectievelijk de nummers 51 en 52,
de zomerexcursie op 24 augustus, excursie naar de kerk van Broekhem en activiteiten in het
kader van 75 jaar bevrijding, uiteraard een en ander onder voorbehoud.
Als iemand suggesties heeft voor andere activiteiten, lezingen, enz., dan graag melden bij een
bestuurslid.
7.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar
komst en inbreng en besluit op kosten van de vereniging de aanwezigen een consumptie aan
te bieden, waarna de vergadering wordt gesloten.
Na de pauze verzorgt Jos Lodewick een presentatie over de kruisen en kapellen in Broekhem,
Geulhem en Houthem. Speciale aandacht is er voor de restauraties die de laatste jaren hebben
plaatsgevonden aan de kruisen en kapellen en vooral voor de komende restauratie van de
kapel op de hoek van de Klaterstraat en Strabeek.

Harry G.M. Becker
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Volg ons op Twitter en op Facebook.
Twitter:
@HKVHouthem
Facebook:
@Heemkundever.Houthem
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