
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Concept notulen algemene vergadering 

Historische Vereniging ‘Oud-Gorcum’ te Gorinchem 

 

Datum: 8 maart 2021 om 19.00 uur  

Locatie: De Periscoop, Boerenstraat 11-b (4201 GA) Gorinchem 

Zonder de fysieke aanwezigheid van de leden. Vanwege de beperkende maatregelen in 

verband met de coronapandemie was de vergadering via beeld en geluid live te volgen en 

konden leden per mail aan het bestuur vragen stellen of reageren. De ledenvergadering is 

terug te zien op YouTube met deze link. 

 

Aanwezig van het bestuur in de zaal: Paul Mulders, Marco Bekkering. 

Aanwezig van het bestuur digitaal: Wim Kooiman. 

In de zaal was een beperkt aantal leden aanwezig conform de corona-regels. 

 

1. Opening door voorzitter Paul Mulders en een kort welkomstwoord.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen; (secretaris Marco Bekkering); er zijn geen 

ingekomen stukken. Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Joke van Gent, Marleen 

Windhorst, Michel den Uijl en Anke van Esch. Er zijn 18 “online deelnemers”. Paul 

benoemt dat er 15 seconden vertraging is bij het stellen van vragen per mail of via 

Whats-app. 

 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Vergadering van Maandag 15 juni 2020 

De notulen staan op de website onder ‘vereniging’ en worden per bladzijde 

https://youtu.be/4UwDxVmWggk?t=8
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doorgenomen door de voorzitter: er zijn geen opmerkingen over de notulen en Paul 

merkt op dat ze daarmee zijn vastgesteld. 

 

4. Verslag van de secretaris over 2020 

De secretaris neemt het verslag door op hoofdlijnen en merkt op dat het verslag via de 

site van Oud-Gorcum is te vinden en is na te lezen. Michel den Uijl is herkiesbaar. Drie 

bijeenkomsten zijn er geweest met de wethouder en met Devy de Ronde van de 

gemeente. Er was een kennismaking met Lisette Colijn, de nieuwe conservator van het 

museum, die net na haar aantreden kennismaakte met onze collectie, omdat die werd 

verplaatst naar een beter depot. 

De overeenkomst met de gemeente loopt nog veel jaren. Uiterlijk 2027 kijken we 

opnieuw naar de overeenkomst. Voorwerpen zijn hersteld en een commissie heeft zaken 

geselecteerd, zodat we voorwerpen behouden die aanwijsbaar iets met Gorinchem te 

maken hebben en voor andere voorwerpen een betere bestemming kunnen vinden. We 

hebben bijvoorbeeld (agrarische) voorwerpen geschonken aan museum De Koperen 

Knop, er zijn zaken verkocht en in een enkel geval zijn beschadigde voorwerpen ook 

verwijderd. Regelmatig was er overleg over aan te kopen zaken met het museum. 

De website wordt steeds verbeterd en er is nu meer informatie op te vinden, ook 

bijvoorbeeld oudere uitgaven van de vereniging. Joop Kuintjes heeft daar veel werk aan. 

In acht en halve maand hebben we ongeveer 2500 ‘bezoekers’ geteld. We zoeken nog 

iemand die zich bezig wil houden met de website. Ook op Facebook is er meer activiteit 

en er is nu een eigen YouTube kanaal van de vereniging.  

Digitalisering van de collectie is verder uitgebreid door Esther Franken en Allow Frings. 

De erfgoedadviescommissie is actief, maar de procedure kan nog verbeterd worden 

omdat, met het bestaan van een dubbelfunctie. Adviezen terzijde kunnen worden 

geschoven. 

De Vestingwerkgroep is zeer actief geweest en heeft een mooi jaarverslag gemaakt. 

Artikelen, stukjes, excursies, advies in tien of elf gevallen uitgebracht en een travel-app 

gemaakt waarmee je een rondleiding hebt over de wal met je telefoon. 

De samenwerking met de Vestingwerkgroep heeft geleid tot een brief aan de gemeente, 
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omdat er een plan op tafel kwam om een loop-/fietsbrug te bouwen over het kanaal 

vanaf het station de vesting in. Dat leek ons geen goed idee. 

Het aantal leden ligt rond de 600. We hebben tot deze vergadering nog steeds drie 

ereleden. 

 

De secretaris benoemt wat we hebben gedaan door het jaar heen en de boekjes die we 

hebben uitgegeven. De belangrijke hulp van de vrijwilligers wordt nogmaals benoemd. 

Er zijn collectieaanwinsten op een lijst; het is leuk dat mensen soms spontaan 

documenten of foto’s sturen. De voorzitter laat een prent van Van der Ulft zien die de 

vereniging heeft aangekocht, samen met de gemeente. 

 

5. Bedanken vrijwilligers 

Paul Mulders benoemt dat onze vrijwilligers heel belangrijk zijn voor onze vereniging. 

Joop Kuintjes doet veel aan de mailzendingen en de ledenlijst. De ‘rondbrengers’ zijn 

belangrijk voor ons allemaal. Paul noemt met name Gijs Dop, Gerard van der Klei, die dit 

al lang hebben gedaan -soms samen in een gezellige wandeling-, en Cor Wats, die gaat 

stoppen. Ze krijgen nog een attentie van de Vereniging. We zoeken nog vrijwilligers die 

ons kunnen helpen met de website of het doen van promotie. 

 

6. Bedanken van de voormalig conservator van het museum, Rob Kreszner 

Paul bedankt Rob Kreszner voor alles wat hij heeft gedaan voor de Vereniging. In maart 

1980 werd hij aangenomen en kwam hij in dienst van de Vereniging (!) voor een tijdelijk 

dienstverband. Rob heeft 38 jaar dit werk gedaan. De prettige samenwerking was 

plezierig en zinvol. 

Rob krijgt het erelidmaatschap van de vereniging en een cadeau in de vorm van een 

fotoschilderij. 

  

7. Financieel verslag 2020 

Penningmeester Wim Kooiman presenteert (op afstand) het financieel verslag en 

benoemt de hoofdlijnen. Ruim EUR 17.000,- inkomsten en ruim EUR 18.000,- uitgaven. 
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Daarvan EUR 7000,- publicaties en daarnaast het streamen en portokosten. 

Er is een tekort van EUR 895,-; het bestuur stelt voor dit tekort te verrekenen met eigen 

vermogen. We hebben drie boeken uitgebracht; een deel van die boeken zijn betaald uit 

reserves en er is een nieuwe reserve gevormd. Het al aanwezige boek “Oude prenten, 

nieuwe verhalen” gaf opbrengsten en twee andere reserves zijn 

“opgeheven/overgeheveld”. Ons vermogen is dus iets afgenomen. 

De ledenvergadering wordt gevraagd om het verlies van EUR 895,- te verrekenen met 

het eigen vermogen.  

 

8. Verslag van de kascommissie 

Erica Visman doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Het verslag is te 

vinden op de site. De kascommissie heeft gekeken naar de contributies en de donaties. 

We zagen een afschrijvingen op contributies van EUR 800,- over het verleden. De 

(nieuwe) penningmeester begon met een achterstand met bijna EUR 3.000,- 

achterstand; er is dus wel veel “ingelopen”. Verder is er gekeken naar verenigingskosten. 

Er was een overschrijding van EUR 3.000,-; de website, de verzending van boekjes en een 

nieuwe laptop en een verzekering waren de oorzaak. Gekeken is naar de balans en naar 

de totstandkoming van de reservepublicaties. Het bestuur heeft ‘vrijgevallen’ reserves 

verplaatst. Het bestuur heeft dat besluit genomen, maar eigenlijk is het aan de leden om 

dat te besluiten. De kascommissie beveelt aan dat deze “verplaatsingen” wordt 

voorgelegd aan de leden. De opbouw van het reservepotje publicaties kan eenmalig aan 

de leden worden voorgelegd, samen met de nieuwe begroting. 

Het eigen vermogen dient om tekorten op te vangen. Overschotten zijn niet toegevoegd 

aan het eigen vermogen, maar heeft het bestuur toegevoegd aan de reserve voor 

publicaties. De kascommissie vindt dat winst en verlies op het eigen vermogen moet 

lopen via de resultatenrekening. 

Het eigen vermogen is EUR 26.000,- en je hebt een resultatenrekening van ongeveer EUR 

18.000,- per jaar. De kascommissie beveelt aan om het eigen vermogen terug te brengen 

(sparen is geen doel). 

De budgetcyclus: er is een plan, dan een begroting, de leden stellen die vast, het bestuur 
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gaat aan de slag en legt achteraf verantwoording af. De kascommissie beveelt aan om 

ook een kolom “budget’ te maken, zodat je kunt zien of is gerealiseerd wat is 

afgesproken. Dan is nog een opmerking over twee posten om die weer apart te zetten. 

Over 2020 is er een gigantische klus geklaard om alle koppelingen en betalingen te doen. 

Wij raden aan om het makkelijker te maken; onderzoek of een automatische incasso 

gewenst en haalbaar is.  

De kascommissie heeft diep respect voor het werk van de penningmeester. Hij heeft veel 

werk verzet en antwoord gegeven op alle vragen. De commissie beveelt de leden aan om 

de penningmeester op handen te dragen.  

Advies: decharge. 

De voorzitter verzoekt de leden te reageren.  

 

9. Goedkeuring financieel verslag en decharge van het bestuur over het jaar 2020 

De vergadering is akkoord en verleent decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt 

de kascommissie. 

 

10. Bestuurssamenstelling voor het komend jaar 

a. Aftredend en herbenoembaar zijn Marco Bekkering en Paul Mulders en zij blijven in 

het bestuur. 

b. Niet aftredend: Anke van Esch, Michel den Uijl, Wim Kooiman. Marleen Windhorst 

treedt af en het bestuur bedankt haar voor al haar werk. 

 

11. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 

a. Erica Visman treedt af en de voorzitter bedankt haar. De commissie bestond dit jaar 

uit Erica Visman en Everdien Hamann. Everdien Hamann wordt de nieuwe voorzitter  

b. Filip Knoef treedt toe als nieuw lid van de kascommissie. 

 

12. Presentatie en goedkeuring van de begroting 2021 en het vaststellen van de 

contributie over 2021 (punt 13 is eerst behandeld). 

Wim Kooiman meldt dat de stukken op de site te vinden zijn en geeft een toelichting. Er 
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is veel veranderd en de penningmeester heeft gevraagd wat de bestuursleden 

verwachten. We hebben veel gevarieerde activiteiten en proberen de kosten in de hand 

te houden. Nog EUR 1.000,- is nog “onbenoemd” als onvoorzien, omdat er nog veel kan 

veranderen. 

Paul vraagt om vragen of opmerkingen. Er komen nog complimenten binnen voor de 

penningmeester.  

De voorzitter ziet verder geen opmerkingen en concludeert dat de begroting voor 2021 is 

goedgekeurd. 

De contributie blijft op EUR 25,- en wordt niet verhoogd.  

 

13. Informatie over lopende projecten en voor komend jaar. 

Veel programmaonderdelen zijn niet doorgegaan of veranderd. Wel was er een online 

pubquiz. De voorzitter roept leden op om te helpen. Bert Stamkot merkt op dat er 

misschien een redactiestatuut moet komen. Paul meldt dat er een redactieraad is 

gevormd; Anke van Esch zit daarin, Aron de Vries, Marleen Windhorst en Lies van Aelst. 

Er is een conceptstatuut gemaakt, maar de redactie zelf en het bestuur vinden een 

statuut een wat te zwaar middel. 

 

14. Rondvraag 

De secretaris vraagt nog om een getekende verklaring van de kascommissie. Die kan 

verkregen worden via Everdien Hamann.  

Barry van Baalen meldt dat de lijst van aanwinsten niet op de site staat. De secretaris 

zegt toe dat dit alsnog erop zal worden gezet. De voorzitter spreekt de hoop uit dat 

volgend jaar de activiteiten weer plaats kunnen vinden op de gebruikelijke manier. 

 

15. Sluiting  

De voorzitter bedankt iedereen voor inzet en inbreng en sluit de vergadering. 

----- 

 


