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Verslag van de 25e Algemene Ledenvergadering
27 maart 2018
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 om 19.30 uur in
dorpscentrum De Holle Eik.
1.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord en heet allen van
harte welkom op deze jubileumvergadering. Om daar gepaste aandacht aan te besteden heeft
iedereen al een extra dik nummer van het Sjtegelke ontvangen, waarin wederwaardigheden in
de afgelopen 25 jaar zijn beschreven; tevens zijn daarin opgenomen lijsten van leden vanaf de
oprichtingsdatum (de huidige jubilarissen) en van de overleden leden.
In het kader van het jubileum zal op Tweede Pinksterdag 2018 een reünie van inwoners, exinwoners en nieuwkomers worden georganiseerd in dorpscentrum De Holle Eik; op die dag
zal ook een boek worden gepresenteerd, waarop tot op heden ruim 200 intekeningen zijn
ontvangen. Wie nog niet ingetekend heeft kan dat vandaag alsnog doen.
De voorzitter vraagt een moment stilte in acht te nemen voor de in het verenigingsjaar 2017
overleden leden, te weten de heer J.M.G.H. (Hans) Hoffman, de heer A.J.V.C. (Guus/Gus)
Boersma, mevrouw L.M. (Paula) Frissen-Curfs en mevrouw M. (Maria) Pluymaekers-Senden,
De voorzitter wijst nog eens op de website van de heemkundevereniging, waarop alle
gepubliceerde artikelen over het werkgebied van onze vereniging, via Archieven.nl zijn terug
te vinden.
2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene
ledenvergadering van het jaar 2017 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek)
2017. Zij worden dan ook onder dankzegging en applaus voor de inzet van de secretaris
goedgekeurd.
3.
De penningmeester geeft een summiere toelichting op de cijfers over 2017, een batig saldo
opleverend van rond € 1.854. Er heeft een “inhaalslag” op de achterstallige contributies
plaatsgevonden, veel leden hebben in 2017 al hun contributie over 2018 voldaan, terwijl er
ook een subsidie voor het in 2018 uit te geven jubileumboek werd ontvangen. Ook vallen de
portokosten gunstiger uit door wisseling van postbezorger.
De heer Drukker, namens de kascommissie, spreekt van een gedegen indruk van de financiële
administratie, waarvan de ‘facebookgewijze’ controle op alle punten klopt. De kascommissie
prijst de zuinige wijze waarop met de financiën wordt omgegaan. Hij verzoekt de vergadering
om de heer penningmeester décharge te verlenen, waar de vergadering onder applaus mee
instemt.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren Drukker en Ondrejka; een reservelid wordt
nog gezocht. De heer Martens wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in de afgelopen twee
jaar in de kascommissie.
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4.
De wijzigingen in de volgens het rooster van periodiek aftreden ontstane bestuursvacatures
worden door het zich opnieuw verkiesbaar stellen van de heren Becker, Boersma en Laheij
opgevuld. De vergadering waardeert hun voortdurende inzet met een applausje. Een beroep
op aanmelding als nieuw bestuurslid heeft geen zichtbaar resultaat.
De huldiging van diegenen die reeds 25 jaar lid zijn van Heemkundevereniging Houthem-St.
Gerlach vindt plaats door hen, na een oproep ter bestuurstafel te komen, een fraai
gekalligrafeerde oorkonde uit te reiken. Aan 18 personen kon een oorkonde persoonlijk
worden overhandigd; de resterende 28 oorkonden zullen de gerechtigden op gepaste wijze
toegekomen worden.
5.
De activiteitenagenda 2018, reünie, boekuitgave, Sjtegelke en een expositie (waarbij speciaal
aandacht geschonken zal worden aan de mogelijkheid om ook jongeren te lokken, enkele
lezingen in het najaar en de zomerexcursie op 18 augustus, waarschijnlijk naar het Limburgs
museum te Venlo] passeren de revue.
6.
In de rondvraag wordt gevraagd naar de beschikbaarheid van het kapitaal; waarom is zo’n
groot bedrag gereserveerd? Kan dan zo’n jubileumboek niet gratis voor de leden zijn? De
voorzitter memoreert de moeilijke positie van de archiefruimte en de hopelijk tijdelijke
verplaatsing van de archivalia enz. naar een ruimte bij het parochiezaaltje. Ook de mogelijke
schepping van nieuwe archiefruimte zal (bijkomende) kosten met zich brengen. Maar
inderdaad, er kan voor iedereen wel een gratis consumptie af bij deze jublleumvergadering.
Een ander vraag betreft het feit of al deze financiële gegevens wel op de website gepubliceerd
moeten worden. De HKV is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor
giften een fiscaal gunstig regime krijgen; voorwaarde is wel een transparante financiële
verslaglegging.
Rond 20.30 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de belangstelling, de vergadering,
nadat de heer Doeke Krikke nog de gelegenheid heeft gegrepen om te benadrukken dat zijn
lezing over de “Via Belgica” in begrijpbare taal
zal geschieden, zonder teveel
wetenschappelijke taal te gebruiken.
De lezing Van de heer Krikke duurt , na een korte pauze circa 40 minuten en wordt gelardeerd
met ‘lichtbeelden’ van geologische tekeningen en enkele foto’s van de proefsleuf (3 meter
breed en 6 meter diep in het Wijland van de heer Camille Oostwegel. Een 40 centimeter
brede, donkerbruine uitloper in het profiel van de proefsleuf aan de zijkant van de ondergrond
van doorgaande weg in de huidige buurtschap St. Gerlach is het indirecte bewijs voor het
bestaan van de Via Belgica ter plaatse.
Met dank aan de heer Rinus Suijkerbuijk voor deze verslaglegging.
Harry G.M. Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Volg ons op Twitter en op Facebook.
Twitter:
@HKVHouthem
Facebook:
@Heemkundever.Houthem
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