Notulen Algemene Vergadering van de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” te
Gorinchem op 10 april 2017
Aanwezig: het bestuur; de heren P. Mulders (vz), B. Onderstal (penm.), M.C. Bekkering
(secr), M. den Uijl, A. de Vries en P. van Mersbergen. Verder erelid D. Pleyte en 55 leden.
Afwezig met kennisgeving: de heren Stamkot, Van ’t Land, Biemans en dames Hes en Van
Wingerden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt wie zich hebben
afgemeld voor de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is binnengekomen een uitnodiging voor een bijeenkomst van de stichting “de open
kathedraal” voor 19 april 2017 in Gorinchem. De stichting ijvert voor een bijzonder
hergebruik van de ramen uit de kerk in de Haarstraat.
3. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 18 april 2016
De notulen worden vastgesteld.
4. Verslag van de secretaris over 2016
De secretaris bespreekt in hoofdlijnen het verslag. De secretaris merkt op dat bij de
lezing van 10 oktober 2016 over “hoog water” de namen van Dick Bosch en Niek van
Andel ten onrechte ontbreken als sprekers. Bij de aanwinsten ontbreekt ten onrechte
dat er zaken zijn geschonken uit de nalatenschap van de heer Han van Baardewijk.
5. Financieel verslag 2016 van de heer B. Onderstal
Presentatie aan de hand van beamerbeelden en uitleg. Uit de zaal komt de vraag
waarom de cijfers van 2015 er niet bij staan. De reden is dat er is gekozen voor een
andere rubricering en dus zou vergelijking moeilijk zijn, omdat posten elders zijn
ondergebracht. Het vergaren van de juiste informatie en dit in een digitaal
boekhoudsysteem onderbrengen is een tijdrovende klus geweest. De vereniging heeft
daarmee o.a. afscheid genomen van een papieren grootboek dat nog met pen werd
bijgehouden. Het doel is dat de contributie beter geïnd kan worden met veel minder
werk en met een beter overzicht van de stand van zaken.
De penningmeester bespreekt de reserveringen en merkt op dat een correctie nodig is
omdat er een post aan de creditkant is genoteerd.

6. Verslag van de kascommissie
De heer Louis Gruiters leest het verslag voor, mede namens Bas.Bergman. De stukken
die zijn bekeken geven een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven en de
kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester en bestuur décharge
te verlenen voor het boekjaar 2016.
7. Goedkeuring van het financieel verslag en décharge van het bestuur over het jaar
2016
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
8. Bestuurssamenstelling
De heer Aron de Vries treedt af vanwege het verstrijken van de termijn; hij stelt zich
opnieuw beschikbaar en wordt bij acclamatie benoemd en met applaus.
9. Benoeming nieuw lid kascommissie
De heer Bas Bergman wordt voorzitter en de heer Louis Gruijters treedt af en wordt
bedankt.
De heer Gert-jan Wouters treedt toe als nieuw lid voor de kascommissie en mevrouw
Marja Keyzer meldt zich aan als plaatsvervangend lid.
10. Beleid 2017
De voorzitter geeft een presentatie over de sterke en zwakke punten en van de stand
van zaken van de vereniging. Wat zijn de doelen van de vereniging, hoe blijven we
bestaan, wat doen we met verzamelen, aankopen en eventueel “ontzamelen”, hoe
maken we onze collectie beter toegankelijk voor meer mensen, hoe zorgen we dat
geschiedenis verbindend werkt.
Er volgt een korte discussie over “Stolpersteine” en over of het al dan niet wenselijk
is om zaken “terug te bouwen” of te reconstrueren. Deze discussie zal in 2017 nog
aan de orde komen met behulp van scholieren. Het programma voor 2017 wordt
besproken door de voorzitter.
Verder stelt hij de Vestingwerkgroep voor als onderdeel nu van de vereniging. Hugo
Ouwerkerk stelt zich zelf voor en vertelt iets over de werkgroep, hoe hij is begonnen
en over de aansluiting bij de vereniging.
De voorzitter licht toe wat het project digitalisering kost (totaalbudget en bijdragen
van derden en vanuit de vereniging van EUR 6.000,-).
Er is een fotograaf gevonden: de heer Johannes van der Kamp.

De voorzitter bespreekt het plan voor een nieuwe website; wat we nu hebben is
optisch en ook technisch verouderd; we willen wat beters met ook meer
mogelijkheden voor de gebruiker/bezoeker. In september hopen we een nieuwe site
te hebben. Opgemerkt wordt, dat ook de krant (het Contact; Alblasserwaard en 5
herenlanden) gebruikt kan worden voor promotie.
11. Presentatie van de begroting 2017 en vaststellen contributie 2018
Penningmeester Bert Onderstal presenteert de begroting en licht de posten toe. Er
wordt opgemerkt dat de ontvangen contributies hoger zijn. Dat komt omdat
sommige leden pas in 2018 betalen en de contributie is al verhoogd met EUR 5,-. Een
ander punt is, dat sommige leden een bedrag ineens betalen, waarbij niet duidelijk is
of dit voor 2 leden is, of bijvoorbeeld ook een donatie omvat. Dat maakt de
administratie niet altijd duidelijk. De penningmeester hoopt dit in de toekomst te
kunnen veranderen. De heer Robert Veen stelt voor om te fuseren met Spijk of de
contributie te verhogen. Mevrouw Everdien Haman stelt voor om automatisch te
gaan incasseren. De penningmeester laat weten dat hij daar naartoe wil; in ieder
geval vereenvoudiging van de inning. De heer Joop Kuintjes stelt een vraag over de
kosten van de website (reeds uitgegeven geld); dat staat nu onder een andere post.
De heer Boudwijn Verhoef vraagt of familie korting kan krijgen. De voorzitter
antwoordt dat de statuten maar 2 soorten leden kennen en dat aanpassing dan eerst
nodig is.
12. Machtiging aan het bestuur voor aankopen en voor het project digitalisering
Het bestuur heeft een beperkte machtiging om aankopen te doen (EUR 6.000,zonder aparte toestemming van de vergadering). Dat werkt niet goed, zo is gebleken
bij het bieden op een object dat zich aandient. Een vergadering daarvoor beleggen
duurt dan te lang. Verder wil het bestuur toestemming voor het project digitalisering,
gezien de kosten.
De vergadering gaat akkoord met een aankoopmandaat voor een bedrag tot EUR
50.000,- om kunst en antiek of historische voorwerpen aan te kopen voor de
collectie. Ook geeft de vergadering het bestuur mandaat voor het project
digitalisering.
13. Rondvraag
Mevrouw K. Speckmann vraagt of we ook een plan hebben voor verkoop/ontzamelen
als er een collectiecommissie komt.
Mevrouw Pleyte merkt op dat er in het verleden nooit een beleid is geweest voor
aankopen, schenkingen van spullen en “ontzamelen”. Verder vindt ze een bedrag van
EUR 50.000,- wel veel.
De heer Cerutti merkt op dat de legaten zijn bedoeld om voorwerpen van te kopen

voor de collectie/het museum
Michel den Uijl merkt op dat het vinden van jonge leden lastig is; we hebben er wel
een paar. Gorinchem heeft wel een jonge bevolking volgens de heer Robert Veen.
Kennelijk hebben jongeren andere bezigheden.
Mevrouw T. Busch vraagt of een samenvatting of verslag van de vergadering in de
Varia kan worden opgenomen.
Gastheer Fred Delfgauw komt nog terug op de speciale voorstelling voor leden van
de vereniging op 18 juni 2017. Bijeenkomsten en voorstellingen kunnen worden
opgenomen en gedurende een week worden teruggekeken via internet.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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