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CONCEPT – Dient goedgekeurd te worden door de vergadering. 

Notulen Algemene Vergadering van de Historische Vereniging “Oud Gorcum” te 

Gorinchem op 8 april 2019 

 

Aanwezig: M. den Uijl (vice-voorzitter), B. Onderstal, A. de Vries, M. Windhorst, M.C. 

Bekkering. Verder aanwezig erelid de heer A. Busch en 47 leden. 

Afwezig met kennisgeving: J. Pleyte, D. Pleyte, R. van Wingerden, A. Stienstra, M. van der 

Galiën, V. Wikaart, G.J. Wouters, S. Voest, J. Hageman, voorzitter P. Mulders. 

 

1. Opening door M. den Uijl. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen; afwezigheid van de voorzitter medegedeeld. 

M.C. Bekkering attendeert de leden op de tentoonstelling “De Polder en de Oude 

Hollandse Waterlinie” in Molen de Hoop van de Vestingwerkgroep (Ed Giskes). 

Ingelast is een mededeling van conservator Rob Kreszner en Bernard Siera over een 

plan om de klok van de verkochte Exoduskerk (klok is gemaakt in 1581 door Hendrik 

van Trier en is eigendom van de gemeente) te voorzien van een klokkenstoel en 

Buiten de Waterpoort te plaatsen (te luiden op 4 mei). Het doel is om dit te 

realiseren via een burgerinitiatief (minimaal 50 handtekeningen; er zijn er al 90).  Het 

plan is om de klokkenstoel te laten bouwen als leerproject. 

 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Vergadering van 9 april 2018. 

De notulen worden per onderdeel doorgenomen door de voorzitter en goedgekeurd 

door de vergadering. 
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4. Verslag van het jaar 2018 door de secretaris. De secretaris vat delen van het verslag 

samen en de vergadering keurt het verslag goed. 

 

5. Presentatie van de nieuwe website. Aan de hand van beelden licht M. Windhorst 

toe hoe de nieuwe website er uit gaat zien. De tekst op de gepresenteerde 

afbeeldingen is voor een deel nog “voorbeeldtekst”. Naar aanleiding van een vraag 

van M. van Pelt merkt M. Windhorst op dat de Engelse teksten zullen verdwijnen en 

dat alles in het Nederlands wordt opgesteld. H. Ouwerkerk merkt op dat de wisseling 

van de plaatjes wel in een wat lager temp mag naar zijn smaak; het is wat onrustig. 

Leden kunnen via het contactformulier opmerkingen insturen of tips. Verder is het de 

bedoeling dat aanmeldingen en betalingen voor deelname aan een 

programmaonderdeel via de site kunnen worden gedaan.  

 

6. Financieel jaarverslag 2018 (toelichting door B. Onderstal aan de hand van een 

geprojecteerd overzicht). Er is een korte discussie en toelichting over een “tekort” 

van € 21.500,-. Dat bedrag heeft betrekking op de aankoop van een schilderij uit de 

bestemmingsreserve, terwijl een deel van de aankoopsom is betaald uit subsidie). 

Onze collectie is niet gewaardeerd en staat dus ook niet met een waarde op de 

balans. H. Ouwerkerk merkt op dat er voor een deel “sponsorgeld” is opgenomen, 

terwijl dat “subsidie” zou moeten zijn. Hij vindt dat dit bedrag bestemd is voor de 

Vestingwerkgroep en daar ook besteed zou moet worden. De gemeente gaf subsidie 

en een ander deel was sponsorgeld.  

 

7. De kascommissie. M. Keyzer leest de verklaring voor van de kascommissie en 

adviseert de vergadering om de rekening en verantwoording van de financiën over 

het boekjaar 2018 goed te keuren. 

  

8. Goedkeuring financieel jaarverslag. Op voorstel van de kascommissie verleent de 

vergadering bij acclamatie décharge aan het bestuur over het boekjaar 2018. 

 

9. Bestuurssamenstelling. B. Onderstal treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. 

Hij heeft zich beziggehouden met de modernisering van de administratie en is daar 
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ver mee gevorderd. Ook neemt afscheid uit het bestuur A. de Vries als “historisch 

geweten”. De vice-voorzitter bedankt hen voor hun bijdragen en zij blijven 

verbonden aan de vereniging. Voorgedragen wordt als nieuw bestuurslid mevrouw A. 

van Esch en zij wordt opgenomen in het bestuur na een besluit van de vergadering bij 

acclamatie. 

 

10.  Begroting 2019 en vaststellen contributie. Toelichting nog door B. Onderstal. Er 

staat een bedrag van EUR 1282,- uitgave voor advocaatkosten in verband met het 

bezwaarschrift tegen de bouw Buiten de Waterpoort. Het voorstel is om de 

contributie te handhaven op EUR 25,- per jaar, waarmee de vergadering akkoord 

gaat. Ook het mandaat voor het bestuur voor aankopen van maximaal EUR 50.000, - 

blijft door de vergadering gehandhaafd.  

Voor de kascommissie is mevrouw M. Keyzer opvolger voor de heer G.J. Wouters. De 

heer W. Schalekamp wordt benoemd tot nieuw lid van de kascommissie en mevrouw 

E. Visman wordt reserve lid, waarmee de vergadering akkoord is. 

 

11. Informatie over lopende projecten. Er zal met steun van de vereniging een boek 

uitkomen met prenten van kaarten van Gorinchem. De digitalisering is voor een deel 

gedaan van onze voorwerpen. Verder komt er waarschijnlijk ruimte vrij bij het 

Regionaal Archief en kunnen zaken uit onze collectie daar mogelijk worden 

opgeslagen onder betere omstandigheden. 

 

12. Rondvraag. De heer Dop merkt op dat er nu vijf bestuursleden zijn in plaats van zes. 

Dat klopt en we gaan nog kijken of het bestuur uit te breiden is. Intern zullen we 

overleggen wie penningmeester wordt.  Verder was er een aanbod van de heer van 

Wijk voor filmmateriaal, maar daar kreeg hij geen reactie op. Onlangs heeft een 

bestuurslid wel gereageerd met excuses. De eerdere mail was niet direct ontvangen. 

 

13. Sluiting.  

  


