Vereniging Veluwse Geslachten
Opgericht: 29 november 1975. Gevestigd te Barneveld.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Veluwse Geslachten op
6 oktober 2018 in het gemeentehuis van Barneveld.
Aanwezig: 45 leden en 14 gasten.
Afgemeld: erevoorzitter en 26 leden.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om 10.20 uur heet de voorzitter, Cees de Jong, alle aanwezigen hartelijk welkom en
opent de vergadering.
Hij geeft het woord aan André van de Burgwal, wethouder van Barneveld, die in zijn
toespraak vooral de prettige samenwerking releveert met de groep vrijwilligers die de
bibliotheek bemensen.
De voorzitter hervat de vergadering en wijst erop dat door de statutenwijziging het aantal
te behandelen stukken is toegenomen en dat deze niet meer in Veluwse Geslachten zijn
gepubliceerd, maar in het besloten ledendeel op de website. Bovendien liggen ze in een
boekwerkje op de tafels. De door de vergadering goedgekeurde stukken zullen daarna in
het openbare deel van onze site worden gepubliceerd.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken voor deze Algemene Vergadering.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 oktober 2017.
Het verslag is ook gepubliceerd in nummer 5 van jaargang 42 van Veluwse Geslachten.
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt daardoor ongewijzigd
vastgesteld met dank aan de secretaris voor de inhoud en aan de redactie voor de
opmaak ervan met foto’s van Cees van den Munt. In het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de vergadering gevraagd of iemand
bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s van deze vergadering waarop hij of zij
herkenbaar voorkomt. Niemand geeft bezwaren aan zodat hiervoor door alle aanwezigen
impliciet toestemming is verleend.
3. Bestuursverantwoording over 2017.
a. Het jaarverslag 2017 geeft geen aanleiding tot opmerkingen of vragen en wordt
daarmee goedgekeurd en vastgesteld.
b. De jaarrekening over 2017.
De penningmeester, Co Janssen, neemt de balans en de resultatenrekening over 2017
door en geeft waar nodig enige toelichting. Dit leidt niet tot vragen uit de vergadering
en de jaarrekening wordt daarmee goedgekeurd en vastgesteld.
e. De begroting over 2019. Vanwege lichamelijk ongemak van de penningmeester wordt
deze aansluitend behandeld.
De contributie is hierin ongewijzigd opgenomen. Naar aanleiding van de discussie met
de kascommissie wordt het hoge eigen vermogen genoemd om daarmee wat te doen,
omdat het niet de bedoeling is dat de vereniging spaart ten koste van de leden. De
bedoeling is dat in 2019 voor de komende vijf jaren een beleidsplan wordt gemaakt,
waaraan de werkplannen worden ontleend. Een meerjarenbegroting, met een
investeringsplan, moet de vergadering volgend jaar inzicht verschaffen om te
beoordelen hoe het eigen vermogen zich zal ontwikkelen. De vergadering kan zich
hierin vinden en stelt de begroting 2019 ongewijzigd vast.
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c. Het verslag van de kascommissie.
De heer Rijk van Ark neemt het schriftelijk verslag d.d. 27 juli 2018 van de
kascommissie door en maakt melding van de tevredenheid van de commissie over de
wijze waarop de administratie is gevoerd, de promptheid waarmee de penningmeester
de vragen van de commissie heeft beantwoord en de juistheid van de cijfers uit het
gepresenteerde overzicht, waaruit een getrouw beeld blijkt van het vermogen van de
vereniging. Hij maakt de opmerking dat het voornemen van een beleidsplan en een
meerjarenbegroting in het werkplan had moeten staan. Dat wordt beaamd en is
veroorzaakt doordat de discussie in het bestuur hierover is gevoerd nadat het werkplan
al was opgesteld.
De heer van Ark heeft het maximale aantal benoemingen in de kascommissie bereikt
en wordt van harte bedankt voor zijn inzet en kritische blik. De heer Plug is bereid zijn
lidmaatschap van de kascommissie te continueren. De heer Gerco Klopman zal hem
daarbij seconderen. De vergadering bedankt Rijk van Ark en benoemt Christiaan Plug
en Gerco Klopman als kascommissie door een klaterend applaus.
d. Het werkplan 2019. De heer Hein Hamer vraagt naar de omvang van het wittevlekkenplan. Dit gaat alleen om de Veluwe en enkele aangrenzende gemeenten. Met
inbegrip van de opmerking van Rijk van Ark wordt het werkplan 2019 door de
vergadering met een enthousiast applaus goedgekeurd.
4. Bestuursverkiezing.
Uit het rooster van aftreden blijkt dat Gerrie Mijnbeek aftredend is. Zij heeft zich
herkiesbaar gesteld. De vergadering herbenoemt haar met een warm applaus als
bestuurslid.
5. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Het voorgestelde huishoudelijk reglement wordt, met toevoeging van het hulpwerkwoord
is in artikel 8, lid 1, bij acclamatie vastgesteld.
6. Te nemen besluiten.
a. Bij de begroting heeft de Algemene Vergadering de contributie ongewijzigd
vastgesteld voor 2019 op € 25,00.
b. Op grond van artikel 10 van de statuten vraagt het bestuur toestemming van de
vergadering voor het benodigde uitstel om de volgende Algemene Vergadering op 5
oktober 2019 te houden. De vergadering verschaft deze toestemming.
7. Waar staat de vereniging nu?
Cees de Jong schetst op zijn geheel eigen wijze de stand van zaken en de ontwikkelingen
daarin.
- Het ledental krimpt enigszins tot ruim 600. We constateren dat nieuwe leden meer
projectgewijs met genealogie bezig zijn en daardoor na verloop van het project bedanken.
- Hij roept op om vooral artikelen te leveren aan ons blad dat voor en door de leden is.
Hein Hamer, de eindredacteur, ondersteunt dit en vraagt zelfs te melden als iemand wat
in bewerking heeft.
- De digitale beschikbaarheid van bibliotheekboeken gaat op de gebruikelijke manier door
en aan de nieuwe huisstijl hangt ook een PR-plan.
- Voor al deze plannen heeft het bestuur dringend aanwas nodig. Als iemand wat meer wil
weten over een bestuursfunctie, of enige tijd wil meelopen, zal de voorzitter graag in
gesprek komen.

2

Agendapunt 2
8. Rondvraag en sluiting
- Carel Plantagie vraagt of de toelichting van de penningmeester de volgende keer ook
schriftelijk bij de stukken kan. De penningmeester zegt dit toe.
- Christiaan Plug benadrukt het meedoen aan de geschiedenisquiz van de gemeente
Barneveld. Leuk en leerzaam, dus van harte aanbevolen.
- Inge Odijk denkt dat de belangstelling van de Algemene Vergadering te lijden heeft
onder de viering van andere jubilea. De vergadering vindt het geen reden om van onze
traditie (de eerste zaterdag van oktober) af te wijken.
- Co Janssen wijst erop dat achterin de zaal de publicaties van de vereniging te koop
zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.10 uur en kondigt de lezingen aan.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 oktober 2018.

C. de Jong, voorzitter.

Heimen Hooijer, secretaris.

Voor de lunch en na de lunch zijn er paralellezingen over Beken en sprengen op de
Veluwe door Jan van de Velde, voorzitter van de bekenstichting en Henk Weltje,
betrokken bij het beekherstelplan in Apeldoorn.
Het bestuur ziet terug op een genoeglijke en zeer geslaagde Veluwedag 2018.
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