Notulen algemene ledenvergadering van 18 april 2019
1. Opening door Fons Vleghels (voorzitter)
Fons opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er volgt een uiteenzetting van de activiteiten.
Tevens wordt er een minuut stilte gehouden voor de leden die in 2018 zijn overleden.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2018
Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken / mededelingen
Bericht van afwezigheid van Kees Koopman, Jaap van de Welle, Jos Boone.
4. Financieel Jaarverslag 2018 door Bram Wesdorp
Bram licht het financiële plaatje toe. Het jaar 2018 is met een voordelig saldo van € 640,86 afgesloten. Leden
aantal, op 31-12-2018: 473 leden.
5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit Jaap vd Welle en Jannie Noordhoek, heeft gecontroleerd en alles akkoord
bevonden.
6. Benoeming nieuwe leden kascommissie
De twee huidige leden (Jaap van de Welle en Janny Noordhoek) blijven aan.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Prieneke van Hoeve, Kees Koopman en Ineke Krijger. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar, en
worden herkozen.
8. ANBI
Onze heemkundevereniging is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Janny Noordhoek geeft een korte
toelichting: voor schenkingen gelden belastingvoordelen voor de schenker.
9. Rondvraag
Een van onze leden, Han Vermeulen, gaf een korte uiteenzetting over zijn achtergrond, zijn redactionele
bureau, de uitgave van zijn boeken over religieuze onderwerpen en zijn intentie meer over heemkunde en
genealogie te gaan publiceren.
Han belichtte daarna een van de laatste uitgaven over zijn familie en voorouders. Hij deelde daarbij voorbeeldprints rond uit deze uitgave, gaf een toelichting en stelde bereid te zijn om op basis hiervan een familieverhaal
(of verhalen) voor de Cronicke te leveren.
10. Pauze
11. Lezing geschenkwoningen, door Janny Lock.
Meer dan 800 houten geschenkwoningen uit Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland en
Frankrijk verrezen na de watersnoodramp in het getroffen gebied. De bouwpakketten, want dat waren het,
kwamen per spoor en schip naar de Rotterdamse haven. Ondertussen bogen overheden en het Nederlandse
Rode Kruis zich over de toekenning, plaatsing, huurprijs en kosten voor grond, fundering en bouw.
Janny Lock, oud-bewoonster van een Noorse geschenkwoning, achterhaalde deze en andere kwesties uit de
archieven. Tijdens haar lezing besteedt Janny uiteraard speciale aandacht aan de woningen aan de
Deensestraat en de Wilhelminastraat.
12. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

