Notulen ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 14 maart 2018

Vergaderlocatie: De Raat Reigerlaan 8 te Beilen
Aanwezige bestuursleden; Hilly de Weerd, Jan Hoegen, Lute van de Bult, Klaasje Gils en Jan Wessels.
Afwezig met kennisgeving: Albert Lanting en Wolter Muggen.
Lute van de Bult zal de vergadering voorzitten.
1.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn 27 leden aanwezig.

2.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

De notulen van de ledenvergadering van 8 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2017
Van de werkgroep ‘Het oude kerkhof’ de vraag of het hek binnenkort geplaatst zal worden. De gemeente
heeft aangegeven dat dit in dit voorjaar zal gebeuren.
Het bestuur zal contact opnemen.

5.

Financieel verslag is akkoord. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.
Er is dan veel bespaard op de huisvesting en het drukken van het tijdschrift maar er is nog een grote
voorraad tijdschriften en boeken. Voorstel om via de gemeente over adressen van nieuwkomers te
beschikken. Met een standje bij een gemeenteavond staan om boeken en/of tijdschriften aan te bieden.
Wellicht kunnen ook adressen van nieuwkomers via buurtverenigingen worden opgevraagd. Verder is
het verslag akkoord.

6.

Verslag van de kascommissie: dhr. J. Kuik en dhr. H. Koopman hebben de boeken gecontroleerd en
in orde bevonden. De commissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat
akkoord. De commissie wordt bedankt voor hun inzet.

7.

Kascommissie.
J. Kuik treedt uit de commissie. De kascommissie bestaat nu uit H. Koopman en K. Koopman,
dhr. M. Nicolai is reserve.

8.

De begroting voor 2018 geeft geen aanleiding tot commentaar.

9.

Jakob is in 2017 afgetreden, heeft nog ¾ jaar de ledenadministratie gedaan, waarvoor het bestuur hem
bedankt. Voorstel van het bestuur om Hilly de Weerd voor de ledenadministratie aan te stellen wordt
met applaus ontvangen.
De leden Klaasje Gils, Jan Hoegen, Lute van de Bult en Jan Wessels worden herkozen. Lute geeft te
te kennen dit voor 2 jaar te doen i.p.v. de gebruikelijke 3jaar. De vergadering is akkoord.

10.

Rondvraag.
* Er is een commissie bezig met redactionele zaken voor het tijdschrift. Harm Hadderingh, lid van deze
commissie, vertelt dat dit onderzoek in een vergevorderd stadium is en dat binnen een maand verslag
wordt gedaan.
* Hoe zit dat met zaken die geschonken zijn.
De voorzitter vertelt dat we bezig zijn met nieuwe huisvesting in Beilen en dat hier ruimte beschikbaar is
om zaken tentoon te stellen. Ook zal er dan op vaste tijden een inloopmiddag of ochtend komen. Men
kan hier vragen stellen, verhalen vertellen, onderzoek doen enz.
* Opmerking, men vindt de foto’s in het tijdschrift te klein.
* Compliment aan het bestuur dat er voor zo weinig geld zo’n mooi tijdschrift wordt gemaakt.

11.

Lute sluit de vergadering.

Na de pauze geeft Abel Darwinkel van het Huus van de Taol een lezing over het taalgebruik in Drenthe.

