Vereniging voor Heemkunde 'Omheining'

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 16 april 2019 bij Theater Podium Heino,
Canadastraat 6, 8141 AC Heino.
Aanwezig: Ruim 40 leden.
Opening:
De voorzitter, de heer H. Hofman, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2018.
Geen aan- en/of opmerkingen. Het verslag wordt conform vastgesteld.
Jaarverslag van de secretaris:
• In aanvulling op het verslag: werkgroep Geschiedenis. In 2018 is deel V uit de serie Oud.Boerenland
verschenen. Net als de vier voorgaande delen is ook dit deel inmiddels uitverkocht. Alle vijf de delen
zijn digitaal opgeslagen en zijn langs die weg nog wel uit te draaien.
• Verder conform.
Jaarverslag van de penningmeester:
Geen aan- en/of opmerkingen. Het verslag wordt conform vastgesteld.
Verslag van de kascommissie:
Bij monde van Stef Wiechers-Schreur geeft de kascommissie aan de boeken gecontroleerd te hebben. Een
compliment voor de penningmeester. Het zag er keurig uit en de kascommissie heft geen fouten danwel
onregelmatigheden kunnen vinden. De commissie doet het voorstel aan de ALV, om de penningmeester
décharge te verlenen voor zijn werkzaamheden en het bestuur voor het gevoerde beleid. De ALV verleent de
penningmeester en het bestuur décharge.
Benoeming kascommissie:
De kas commissie voor 2020 bestaat uit Hennie Holterman en Peter Borgers. Er wordt geen reserve benoemd.
Bestuursverkiezing.
Annie Meulman is aftredend en niet herkiesbaar. Annie heeft 17,5 jaar in het bestuur gezeten en vindt het nu wel
welletjes. De voorzitter bedankt haar voor bewezen diensten.
Behoudens de als gevolg van het vertrek van Annie Meulman ontstane vacature is er nog een plek in het bestuur
vacant. Deze plek is vacant als gevolg van het overlijden van Giel Bisschop in 2017.
De door het bestuur voorgedragen kandidaten Balt van Bavel en Gerard Antonissen worden met algemene
stemmen verkozen en benoemd.
Vooraankondiging verschijnen boek Oud Winkelbestand Heino
Guus van Wifferen vraagt het woord en geeft aan dat de werkgroep geschiedenis bezig is met het samenstellen
van een boek over het oude winkelbestand van Heino. Een monsterklus. Straat voor straat, pand voor pand
is/wordt nagegaan welke winkels daar gehuisvest waren. Het geheel wordt gelardeerd met foto’s en anekdotes.
Streven was dat het boek nog dit jaar zou verschijnen maar dat streven is inmiddels losgelaten. Het boek gaat
waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021 verschijnen. Begin 2021 bestaat onze vereniging 40 jaar. Het zou mooi
zijn als het boek tegelijkertijd met dit jubileum zou kunnen verschijnen.
Rondvraag
• Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld waarom Omheining op internet te vinden is als Historische
vereniging en niet als Heemkundevereniging. Immers, Omheining (dat staat in de statuten) is een
Heemkundevereniging en geen Historische vereniging. De reden dat dat zo vorm gegeven is dat mensen
die op internet zoeken eerder geneigd zijn de zoekterm historische vereniging te gebruiken. Onze
zusterverenigingen zijn ook op die manier te vinden. Dat maakt dat mensen ons makkelijker vinden
kunnen op internet.
• Onze vereniging is sinds kort ook te vinden op Facebook en Instagram. Balt van Bavel verzorgt de
redactie.
Na de Pauze geeft Ewout van der Horst een lezing over 75 jaar vrijheid.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens aanwezigheid.

