Notulen Algemene vergadering van de Historische Vereniging ‘Oud-Gorcum’
te Gorinchem op 18 april 2016
Aanwezig: Van het bestuur de heren P. Mulders (vz.), M.L.M. Stultiens (penm.) en A.C.J. de
Vries (not.). Verder het erelid D. Pleyte en 67 leden.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. P. Mersbergen (vicevz.), dhr. M. Bekkering (secr.), de
ereleden Mw. W. Kreukniet-Den Hertog, dhr. C. de Ruiter en dhr. A. Busch en het lid B.
Stamkot.
1. Opening
De voorzitter opent om 21:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt welke
(ere-)leden zich hebben afgemeld voor de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken. Aan de agenda wordt een nieuw punt toegevoegd, zijnde
agendapunt 8, inzake een machtiging. Gevraagd wordt of er bezwaren bestaan tegen dit
extra agendapunt. Dat is niet het geval.
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene vergadering van 20 april 2015
Er zijn geen vragen over de gemaakte notulen. De notulen worden geaccordeerd en
ondertekend.
4. Verslag van de secretaris over 2015
De heer De Vries neemt met de vergadering kort het verslag door. Er worden geen
opmerkingen gemaakt bij het verslag.
Bij het punt digitalisering van de collectie geeft het bestuur de volgende toelichting. De
collectie van Oud-Gorcum bedraagt momenteel zo’n 7.000 voorwerpen, waarvan er slechts
100 op zaal hangen. In samenspraak met het Gorcums Museum zullen 1000 interessante
voorwerpen geselecteerd worden en gefotografeerd dan wel 3D gescand. Deze voorwerpen
zullen op een website getoond gaan worden aan het publiek. Bezoekers van deze website
kunnen hun kennis delen bij de voorwerpen. Het doel is dus de collectie te verrijken en
toegankelijk te maken voor iedereen.
5. Financieel verslag
De penningmeester licht het financiële verslag 2015 toe dat bestaat uit een overzicht van de
inkomsten en uitgaven over 2015, de balans per 31 december 2015 en de begroting over
2016.
Inkomsten en uitgaven 2015
Ten aanzien van dit onderdeel worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• De heer Pleyte vraagt waarom de voorziening ‘porti derden’ niet is opgenomen bij de
post ‘porti/bezorging’. De penningmeester geeft aan dat het technisch daaronder gebracht
kan worden. Deze opmerking wordt meegenomen voor het financieel verslag 2016.
• Mevrouw Gruiter informeert naar de post aankopen ad 425 euro. De penningmeester
vertelt dat het gaat om een zilveren suikerstrooier van de Gorcumse zilversmid Olifiers.
Deze werd getoond op de nieuwjaarsborrel van de vereniging.

De voorzitter geeft aan dat we als vereniging net quitte spelen. Dit houdt het bestuur bezig
gezien de plannen voor de toekomstige jaren.
Balans per 31-12-2015
Ook de balans wordt door de penningmeester toegelicht. Hierbij wordt stilgestaan bij de
1500 euro die gereserveerd is als bijdrage aan het boek ‘Geschiedenis van Gorcum’.
De heer De Vries is een van de auteurs van dit werk en zit tevens in de vierkoppige redactie.
Hij vertelt dat het gaat om een boek van circa 600 pagina’s dat een overzicht zal geven van
de geschiedenis van onze stad. Er zijn al zeer veel teksten ingeleverd van hoge kwaliteit,
maar er zijn ook nog een aantal knelpunten. Het werk zal, zoals het zich nu laat aanzien, in
de tweede helft van 2017 verschijnen. Dit kan ook 2018 worden.
6. Kascommissie
De kascommissie heeft de boeken en financiële bescheiden middels een steekproef
gecontroleerd en in orde bevonden. Daarom doet de klascommissie aan de vergadering het
voorstel het bestuur van de vereniging decharge te verlenen.
Onder dankzegging treedt de heer L. ter Wal af als voorzitter van de kascommissie. Hij wordt
hierin opgevolgd door de heer L. Gruiters, terwijl de heer B. Bergmans zitting neemt in de
commissie. De heer G.J. Wouters wordt voorgesteld en aangenomen als waarnemend lid.
7. Financieel verslag, begroting en decharge van het bestuur
De penningmeester geeft een nadere toelichting bij de begroting over 2016. Vervolgens
wordt door de vergadering het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd en
met betrekking tot het financieel beleid wordt decharge gegeven aan het bestuur van de
vereniging.
8. Machtiging
Het bestuur vraagt om een machtiging vanwege een mogelijke verwerving van een zilveren
bokaal. De heer De Vries toont het voorwerp in kwestie en geeft aan het belang om dit
voorwerp te verwerven. Na veel discussie wordt door de vergadering besloten het bestuur
een machtiging te verlenen tot maximaal 25.000 euro.
9. Bestuursverkiezing
De heer M.L.M. Stultiens treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur heeft twee bekwame
personen gevonden die bereid zijn om het bestuur te komen versterken. Zij stellen zich kort
voor:
Michel den Uijl, 30 jaar, in Gorinchem geboren. Zijn overgrootvader begon hier café ’t
Uyltje. Hij bezocht hier het gymnasium en studeerde vervolgens klassieke talen in Leiden.
Sinds 9 jaar is hij docent Latijn en Grieks op het Gymnasium Camphusianum. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur meer aandacht wil geven aan educatie en dat ze daar een
belangrijke rol ziet voor dit aspirant-bestuurslid.

Bert Onderstal, woont pas zeer recent in Gorinchem. Hij heeft in Noord-Brabant en Limburg
gewerkt in de financiële dienstverlening (advisering op pensioengebied). Toen hij hier kwam
wonen werd hij lid van de vereniging om iets van de stad te leren. Hij werd door de
voorzitter aangesproken omdat de vereniging naarstig op zoek was naar een financieel
expert.
Bij acclamatie wordt het voorstel van het bestuur omarmd en nemen beide heren zitting
achter de bestuurstafel.
Daarna wordt afscheid genomen van de heer M.L.M. (Thijs) Stultiens. De voorzitter spreekt
van een ‘zeer aardige, vriendelijke man die we node in het bestuur gaan missen en we
bedanken hem voor al zijn inzet’. Met veel verve en naar volle tevredenheid heeft hij een
aantal jaren het penningmeesterschap vervuld. Daarnaast bedankt de voorzitter ook
mevrouw Stultiens, Lilian, vooral vanwege haar digitale bijstand.
Hierna neemt de heer Stultiens het woord. Hij geeft aan dat verjonging van het bestuur een
belangrijk uitgangspunt is en dat is nu gebeurd. Hij zag zich altijd als een tussenpaus nadat
hij de taak van penningmeester had overgenomen van de heer Pleyte. Hij was nog een man
van het echte handwerk, maar nu zal de financiële boekhouding van de vereniging gaan
plaatsvinden via automatisering. Hij besluit met de woorden: ‘We zijn een bloeiende
vereniging en ik wens ons allen voorspoed toe.’
10. Beleid 2016
De voorzitter geeft inzicht in het beleidsplan van de vereniging, een plan dat volop in
ontwikkeling is. Het bestuur heeft inmiddels een sterkte/zwakteanalyse gemaakt en kansen
en bedreigingen geformuleerd. Het beleidsplan zal dit jaar verder worden uitgewerkt.
Centrale boodschap van de voorzitter is dat de vereniging meer moet deelnemen aan de
samenleving, daarom is bijvoorbeeld het digitaliseren van de collectie en het werk maken
van educatie van belang. Tevens moeten er meer jonge leden geworven worden. Zo is
bijvoorbeeld de vereniging ondervertegenwoordigd in het oosten van Gorinchem waar
vooral jonge gezinnen wonen.
De heer Broekman geeft aan een goed communicatieplan te missen. De voorzitter omarmt
dit punt en zegt: ‘We moeten eerst goed helder krijgen wat we zijn, wat we willen uitstralen.
Als eenmaal het beleidsplan is uitgewerkt wordt er tevens een communicatieplan
opgesteld’.
11. Vaststellen contributie (2016 en) 2017
Voorgesteld wordt de contributie over 2016 te laten staan op 20 euro, maar deze te
verhogen naar 25 euro over 2017. De leden gaan met acclamatie hiermee akkoord.
12. Rondvraag
Mw. A. Ardesch komt terug op de machtiging (zie agendapunt 8). Zij stelt hieraan niet teveel
ruchtbaarheid te geven. Als namelijk bekend wordt dat de vereniging tot aanschaf van de
bokaal wil overgaan, kan dat een prijsopdrijvend effect hebben. De voorzitter onderschrijft
dit.

13. Sluiting
Om 23:00 uur wordt de vergadering gesloten. Iedereen wordt door de voorzitter hartelijk
dank gezegd voor de aanwezigheid. Hij geeft aan blij te zijn met het enthousiasme en de
constructieve opmerkingen van de leden.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 10 april 2017
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