Notulen Algemene Vergadering H.V. ‘Oud Gorcum’
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum: Maandag 15 juni 2020 om 20:00 uur,
Locatie: De Periscoop, Boerenstraat 11-b, 4201 GA Gorinchem. Leden kunnen digitaal
deelnemen dit in verband met de beperkingen voortvloeiend uit de Corona maatregelen van
de regering, 54 leden hebben volgen de vergadering.
Aanwezig van het bestuur: Voorzitter: Paul Mulders, Vicevoorzitter: Michel den Uijl,
Penningmeester: Wim Kooiman en Secretaris: Marco Bekkering
Afgemeld bestuur: Anke van Esch en Marleen Windhorst hadden zich afgemeld.
Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. de corona pandemie was de vergadering via
beeld en geluid actueel te volgen en konden leden per mail aan het bestuur vragen stellen of
reageren. Michel den Uijl zorgde voor het doorgeven van de vragen die per mail
binnenkwamen.
Vanwege een kleine vertraging van beeld/geluid moesten we even wennen aan deze manier
van communiceren. Tijdens de vergadering was er een “online deelname” van om en nabij
49 leden. In de zaal was een beperkt aantal leden aanwezig conform de corona-regels.
1. Opening door Paul Mulders.

2. Ingekomen stukken: een mailbericht van Bert Stamkot.
Mededelingen: Paul Mulders noemt de bestuursleden die zich hebben afgemeld
en de bijzondere wijze van vergaderen die we nog niet eerder zo hebben gedaan.

3. Vaststellen notulen van de Algemene Vergadering van 8 april 2019
De notulen worden per bladzijde doorgenomen door de voorzitter en daarna

vastgesteld.

4. Verslag van de secretaris over 2019
De secretaris neemt het jaarverslag door en het wordt daarna vastgesteld.

5. Financieel verslag 2019
Wim Kooiman presenteert het financieel jaarverslag aan de hand van in het groot
geprojecteerde overzichten en geeft een toelichting op een aantal onderdelen.
We zijn uitgekomen op een batig saldo. De aangeschafte spullen voor
digitalisering wordt versneld afgeschreven en zo ook de voorraden van het boek
over Gorcum uit 2019. Er volgt een toelichting op de “egalisatiereserve” in
verband met de boeken; de opbrengsten zullen worden verdeeld over 2019-2021.
Er volgt een afrekening als de boeken zijn verkocht en “break-even” (kosten gelijk
aan opbrengsten) wordt waarschijnlijk dit jaar bereikt.
Sommige posten zijn nu apart benoemd, om te zorgen voor een beter inzicht. De
boekhouding is nog weer verbeterd, vooral de ledenadministratie en contributie
is nog actueler te bekijken. Het blijft soms puzzelen vanwege betalingen zonder
aanduiding, of contributies gecombineerd met een donatie.

6. Verslag van de kascommissie
Wim Schalekamp doet als lid van de kascommissie verslag en leest de verklaring
voor van de commissie (ondertekend door voorzitter Marja Keyzer en door
hemzelf). Een kopie van die verklaring is bij deze notulen gevoegd. Bijzonder is
dat dit jaar er gekozen is voor een digitale uitwisseling van gegevens. De
kascommissie heeft benoemd in het verslag dat men onder de indruk was van de
nauwgezette wijze waarop de penningmeester zijn taak heeft vormgegeven en de
accurate en heldere toelichting op de financiële stukken.

7. Goedkeuring financieel verslag en decharge van het bestuur over het jaar 2019
De vergadering is akkoord en verleend decharge aan het bestuur.

8. 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 en Marleen
Windhorst.

9. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
a. Marja Keyzer, voorzitter van de commissie treedt af en de voorzitter bedankt
haar; Wim Schalekamp treedt aan als nieuwe voorzitter.
b. Als nieuw lid van de kascommissie wordt benoemd mevrouw Erica Visman en
als reservelid mevrouw Everdien Hamann voor de controle volgend jaar.

10. Presentatie en goedkeuring van de begroting 2020 en het vaststellen van de
contributie over 2021
Wim Kooiman presenteert de begroting en geeft een toelichting, waarna de
begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. Het voorstel van het bestuur
om de contributie ongewijzigd te laten voor 2021 (EUR 25,- per jaar) wordt
aanvaard.

11. Informatie over lopende projecten
Paul Mulders geeft een toelichting en benoemt een aantal projecten. De
digitalisering is gevorderd en er zijn nu 1200 foto’s van objecten met beschrijving
aanwezig in het systeem van het Gorcums Museum. De herinrichting van het
Museum kan verder als er duidelijkheid is over de gelden die daarvoor nodig zijn.
De opvolgend conservator van Rob Kreszner zal zich inhoudelijk bezig gaan
houden met dit project.
Ook is begonnen de commissie die zich bezig houdt met “ontzameling” van
dingen uit onze verzameling die niets met Gorcum te maken hebben of waarvan
we meerdere objecten hebben. Er is een degelijk plan opgesteld met criteria.
Dit project valt ook mooi samen met de verhuizing van de inhoud van de
verschillende depots naar de ruimte van het voormalige Regionale Archief in het
stadhuis. Die ruimte is veel geschikter (ook klimatologisch). Het komt goed uit om

de verhuizing te combineren met het bekijken wat zinvol is om te behouden en
wat niet. In de commissie hebben zitting Valentine Wikaart, Adriaan Romein, Rob
Kreszner en Esther Franken. In een “getrapt model” wordt een lijst van
“ontzameling” gemaakt en overbodige zaken worden eerst aangeboden aan
zusterverenigingen of musea en eventueel verkocht.

Als publicaties kunnen we noemen een boekje in verband met de Gorcumse
Literatuurprijs gekoppeld aan het thema 75 jaar vrijheid, waarbij de vereniging
samen met de stichting heeft meegewerkt aan de uitgave.
Dan is te noemen het Jaarboek over de Choleraepidemie. Als laatste wordt
gewerkt aan een nostalgisch boek met plaatjes in samenwerking met de
Plusmarkt.

Aparte vermelding verdient nog het initiatief en de grote inzet van Bernard Sierra
en Rob Kreszner om een in Gorinchem gebouwde klokkenstoel te realiseren, waar
een eeuwen oude klok in wordt gehangen, Buiten de Waterpoort, met de
bedoeling die op 4 mei jaarlijks te kunnen luiden.

12. Rondvraag
Bert Stamkot vraagt of er een redactiestatuut is voor het schrijven en kiezen van
publicaties. Dat is een goed idee en daar gaan we wat aan doen. Het kan
duidelijkheid scheppen.

Er komt een vraag hoever het staat met de klokkenstoel buiten de Waterpoort.
Op 1 mei 2020 stond er een betonnen fundering om de stoel op te plaatsen. Er is
een smid die het benodigde bevestigingsmateriaal levert en de bedoeling is dat
de stoel er eind augustus 2020 moet staan. Helaas was het niet te doen om dit
jaar voor 4 mei alles klaar te hebben.

Marja Keyzer vraagt of de excursies doorgaan dit jaar. Paul antwoordt dat we
rond 1 augustus a.s. vergaderen en half augustus beslissen of de excursie wordt
afgeblazen.

De website wordt gewijzigd zodat er meer informatie op te vinden is en je ook
boekjes kunt bestellen of je kunt opgeven voor excursies.

Everdien Hamann merkt op dat er opgravingen plaatsvinden bij de Bagijnwal en
dat er leuke vondsten zijn gedaan die iets zeggen wat er vroeger gestaan heeft.
De fundering van een oude molen, een deel van een klooster of refter/keuken.
Morgen wordt de opgraving dicht gegooid. Er zijn geen voorwerpen gevonden
volgens Martin Veen en Arie Sakes.
Misschien is het een idee om Gorcum TV langs te sturen.

Het najaarsprogramma zoals het nu is en wijzigingen staan op de website.
Ook het stuk voer de mobilisatie uit 1939. Verdere programma:
-3 oktober lezing Judith Uyterlinde over haar boek ‘De vrouw die zei dat ze mijn
moeder was.
-12 oktober uitreiking Gorcumse literatuurprijs
-9 november lezing Mely van Malenstein over epidemieën in Gorinchem
-11 januari: nieuwjaarsbijeenkomst.

13. Sluiting om 21.25 uur
De voorzitter bedankt iedereen voor inzet en inbreng.
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