Heemkundekring De Vlasselt
NOTULEN jaarvergadering 25 Januari 2016
Locatie: Cafe de Gouden Leeuw
Aanwezig vanuit het bestuur:
Johan Bax, Henk van Groesen, Nico Haasdijk, Anton Buijs & Roel Weijters
Afwezig vanuit het bestuur:
Jose van Nispen (van harte beterschap!)
78 leden aanwezig
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter heet allen van harte welkom.
Voorzitter zegt toe de notulen van dit jaar binnen 2 maanden te versturen aan de leden.
Heemkunde gaat om de oude geschiedenis denken veel mensen, de voorzitter legt uit dat
het verleden ook dichterbij stopt.
We zien het aantal leden terug lopen, daardoor is het bestuur vernieuwende ideeën en
boekjes aan het ontwikkelen, om ook een nieuwe stroom leden aan te trekken. Mocht u
ideeën hebben, dan zijn deze zeer welkom!
2. Notulen jaarvergadering 28 januari 2015
Een aantal zeer kleine taal en spelling fouten worden uit het verslag gehaald; verder geen
op- en aanmerkingen
3. Jaarverslag secretaris over 2015
Henk Wijnen merkt op dat het overzicht met data omtrent de bestuursleden een update
benodigd heeft
4. Jaarverslag penningmeester over 2015
Leden aantal is naar beneden gegaan, daardoor minder inkomsten.
Uitgaven zijn ook lager doordat er maar 3 boekje zijn uitgegeven, en tevens de dorpsquiz in
de kerk OP Wagenberg is gehouden
5. Benoeming van de kascommissie
Henk Wijnen gaat gemist worden als lid van de kascommissie
Joop van Woensel treedt toe, en gaat de taken samen met Corry waarnemen
6. Bestuursverkiezing
Geen aftredend bestuursleden
Voorzitter houdt een stemming onder de leden en het bestuur om Johan van der Made te
benoemen tot erelid. Unaniem wordt deze eer Johan zeer terecht toebedeeld.
7. Uitreiking Vlasseltprijs 2015
Familie van Reeven neemt de oorkonde in ontvangst
8. Plannen voor 2016
Puzzel
Er wordt gesproken omtrent de puzzel, en de vraag voor hulp met het rondbrengen.
Zwerfvuil
Vrijwilligers: Chiel van Fessem, Joop van woensel, , Henk, Diny vd Berg, Hedy vd Leede,
Quiz
Voorzitter besluit dat de quiz in de schuur, maar bij meer deelname in de kerk gaat worden
gehouden….
Busreis Parijs
Wordt niet heel enthousiast op gereageerd vanuit de aanwezigen
Oproep Trouwboekje 2
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Ook mensen die niet in Terheijden zijn geboren, zien wij graag in het 2e boekje terug!
Rondvraag
Dhr Mureau: zijn de spullen in de vitrinekast verzekerd?
Voorzitter geeft aan dat dit geregeld wordt
Fer Rompa vraagt of de fotos te downloaden zijn, of op DVD te plaatsen?
Voorzitter geeft aan dat dit geregeld wordt.
Henk Wijnen geeft aan dat het leden aantal helaas wederom naar beneden gaat, zijn er
plannen om dit aan te pakken?
Voorzitter geeft aan dat er vernieuwende ideeën en activiteiten zijn om nieuwe leden aan te
trekken.
Vanuit de zaal wordt geopperd om de puzzel voor X euro te verkopen bij de Lidl of Jumbo; of
gratis te verstekken indien men lid wordt.
Pauze
Twee wethouders, Jan Willem Stoop en Harrie Bakker houden een presentatie en zullen
proberen om op al uw vragen antwoord te geven.
Jan Willem en Harrie geven een mooi inzicht in wat hen bezig houdt als wethouder van de
gemeente Drimmelen
Sluiting
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