
Notulen Algemene Leden Vergadering van 20 oktober 2021 

 

1.Opening door Fons Vleghels (voorzitter) 

Fons opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze 

‘kroonjaar-bijeenkomst’. De heemkundekring werd op 26.01.2001 

opgericht, precies 20 jaar geleden.  

Vanwege de corona pandemie vond 2,5 jaar geleden de laatste 
ledenvergadering plaats. Tijdens deze periode hebben de volgende 
activiteiten plaats gevonden:  
(a) elk jaar is er een Cronicke verschenen;  
(b) daar we in deze periode de email adressen van 97% van onze leden 
konden achterhalen hebben we diverse digitale Nieuwsbrieven 
rondgestuurd;  
(c) we hebben twee giften ontvangen: een van het Windfonds Krammer 
en een van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie onze website en onze 
Nieuwsbrieven); 
(d) we hebben meegedaan met de Open Monumentendag in september 
2021 (zie onze website). 
 

Voorts wordt er een minuut stilte gehouden voor de 27 leden die in 2019, 
2020 en 2021zijn overleden. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2019 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken / mededelingen 
Geen. 

 
4. Financiële Jaarverslagen  door Bram Verwijs (penningmeester) 
Zoals reeds medegedeeld in de Cronicke en in de Nieuwsbrief is er in de 
afgelopen 2,5 jaar van penningmeester gewisseld. Bram Verwijs is Bram 
Wesdorp opgevolgd. 
 
Bram licht het financiële plaatje toe.  
Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief saldo van € 125,14 en 2020 
sloot met een batig saldo van € 969,22.  
 
Het vermogen van de vereniging per 31.12.2019 bedroeg € 14.549,87 en 

per 31.12.2020 bedroeg het vermogen €15.519,09. 



 
Het ledenaantal op 31.12.2019 en 31.12.2020 waren respectievelijk: 358 
en 365.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie 
De kascommissie voor 2019, bestaande uit Jaap vd Welle en Jannie 
Noordhoek, heeft de boekhouding gecontroleerd en alles akkoord 
bevonden.  
 

De kascommissie voor 2020, bestaande uit Adrie van Dijke en Joost 
Kunst, heeft de boekhouding gecontroleerd en alles akkoord bevonden.  

6. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
De kascommissie voor 2021 voor bestaat wederom uit Adrie van Dijke 

en Joost Kunst, met J.A.H. Lelieveld als eerste reserve en J.Verweij als 

tweede reserve. 

 
7. Bestuursverkiezing 
In de afgelopen 2,5 jaar zijn alle bestuursleden, behalve de nieuwe 
penningmeester, aftredend. Allen, behalve Ineke Krijger, stellen zich 
herkiesbaar, en worden herkozen.  

 
8. Rondvraag  
(a) De voorzitter doet een dringend beroep aan de leden zich 

beschikbaar te stellen voor: 

--of een bestuursfunctie, die door het vertrek van Ineke Krijger, vacant is; 

--of een redactiefunctie (momenteel zijn er maar twee redactieleden); 

--of een functie van 2e webmaster voor onze website (als achtervang 

voor de huidige webmaster Henk de Graaf); 

--of de functie van "vertegenwoordiger namens het bestuur in een 
platform voor de organisatie van evenementen"; 
--of mee te doen aan het foto team (iemand die zowel kan scannen als 

de gescande foto’s van een omschrijving en de juiste tijd- en 

plaatskenmerken kan voorzien. De foto’s zullen ondergebracht worden 

bij www.archieftholen.nl , zodat ze voor iedereen online te zien zijn. Een 

semi-professionele scanner, en een korte cursus zijn beschikbaar. Start: 

begin november 2021). 

  

(b) Er is één suggestie voor de rondvraag: gezien vanuit het gender-

perspectief zou het aan te bevelen zijn het bestuur aan te vullen met een 

vrouwelijk bestuurslid. 

  

http://www.archieftholen.nl/


 9. Pauze 

 
10. Lezing  

Robert Catsburg: “De Slag om de Schelde” met ook ruime aandacht voor  
de bevrijding van Tholen en Sint Philipsland in 1944 (zie ook: 
https://www.bevrijdingbrabantsewal.nl/Boek-Het-negende-beleg-gepubliceerd) 

  

 
11. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 

 
 
 

https://www.bevrijdingbrabantsewal.nl/Boek-Het-negende-beleg-gepubliceerd

