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HKM 34e Algemene Leden Vergadering 15 maart 2018 
 
Aanwezig; het voltallige bestuur.  
Bericht van afmelding: John van Lierop, Lies Verhoeven, Gisela Berkers, 
Wiljan van Vlerken, Ine Verhees, Rien en Els Romonesco-Minten, Martien en 
Mieke Vorstenbosch- v.d. Hurk, Joop de Koning en Nell Vliegen. 
 
Voorzitter Theo de Groof heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Hij vraagt een ogenblik stilte voor de leden die in het afgelopen jaar zijn 
overleden; Jacq Smeulders, Ad Joosten, Frank Winkeler, Hans Clement en 
Ben Coolen. 
 
2. Vaststellen agenda en notulen.  
De agenda wordt zonder wijzigingen, aanvullingen of opmerkingen 
aangenomen. 
2a. De bijgevoegde notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Dank 
aan de notulist Rinie Weijts en applaus van de aanwezigen. 
 
3. Verslag van  secretaris Annie Berkers.  
Opmerking, Theo vraagt aandacht voor het werk aan “het Katoenpad” en 
het boek hierover dat al verschenen is. Het terughalen van een vuurstenen 
bijl en het zwaard (Sax) dat bij een archeologische opgraving werd 
gevonden zal waarschijnlijk op 6 mei worden geëxposeerd. 
De enige echte winnaar van de Mierlopuzzel was mevr. Mien van de Goor-
v.d. Steen. Hierna wordt ook het jaarverslag zonder opmerkingen 
aangenomen. 
Ook hier weer een applaus van de leden. 
 
4. Financieel jaarverslag.  
De penningmeester Hans Verhees geeft aan de hand van lichtbeelden tekst 
en uitleg over het afgelopen jaar. Zijn “handelen” wordt onder de loep 
genomen. Hans wijst er op dat de invoering van een nieuw 
boekhoudprogramma voor hem een grote helderheid en tijdsbesparing heeft 
opgeleverd. Aan het einde maakt de penningmeester bekend dat er een 
bedrag van € 20,-- aan het vermogen kan worden toegevoegd. De voorzitter 
dankt Hans namens de leden voor het goede werk en ook hij krijgt applaus. 
 
5. Verslag van Kascommissie. 
Mede namens Joop v.d. Westerlo maakte Jan Verhoeven bekend dat beide 
heren de kas hadden gecontroleerd. Met grote accuratesse was de financiële 
boekhouding gedaan en zij dechargeren het bestuur en met name de 
penningmeester voor het gevoerde beleid. 
 
6. Benoeming Kascommissie. 
Joop v.d. Westerlo en Jan Swinkels. 
 



 

2 

7. Bestuursverkiezing.  
In tegenstelling tot de mededeling in de Agenda dat er 2 bestuursleden 
aftredend en weer herkiesbaar zijn voegt de voorzitter toe dat ook hij 
aftredend en herkiesbaar is. Enkele jaren eerder gaf Theo al aan dat hij het 
voorzitterschap wilde overdragen zodra er een kandidaat zou zijn. 
Hij memoreert dat hij, hoewel nu weer herkiesbaar, het best mogelijk kan 
zijn dat hij op korte c.q. langere termijn het stokje zal overdragen. Onder 
deze voorwaarde wordt Theo door de leden weer herbenoemd. De 
bestuursleden Henk v. Sleeuwen en Hans Verhees zijn beiden herkiesbaar, 
eerst wordt Henk met volledige instemming van de vergadering 
herbenoemd. Daarna wordt ook Hans door de leden met enthousiasme 
herkozen voor een nieuwe termijn. 
 
8. Mededelingen. 

− Theo deelt mee dat het op 6 mei weer Torendag is. De toren zal van 
13.00- 16.00 uur open zijn voor het publiek. Hij vraagt een aantal 
vrijwilligers om mee te suppoosten. 

− Peter v.d. Boogaard maakt melding dat hij het min of meer vanzelf- 
sprekend vindt dat de leden iets voor de vereniging terug doen. De 
voorzitter benadrukt dat het vrijwillig is en nooit een verplichting zal 
zijn. 

− Giel Verest deelt mee dat hij en Henny de Ruijter het genealogisch 
café met succes runnen. Zij zijn gevraagd om op 14 november tijdens 
de Pecha-Kucha avond in de bibliotheek een presentatie te geven 
over het onderwerp dat hen beiden na aan het hart ligt. 
 

9. Rondvraag. 
- Marij Damen-v.d. Aa maakt bekend dat de jaarlijkse excursie dit jaar naar 
het Belgische Lier zal gaan. Vooraanmelding is niet mogelijk. Op 19 april kan 
er worden ingeschreven. Hierbij geldt de regel vol is vol. 
- Annie Berkers-Romonesco vraagt weer hulp bij de versiering van de 
Meiboom op 23 april. Er volgen spontaan weer aanmeldingen. 
- Noud Teunissen vraagt om het volgende jaar gebruik te maken van een 
microfoon. 
 
10. Sluiting.   
In het dank- en sluitingswoord maakt Theo nog melding dat de boekjes over 
het Apostelhuis nog volop voor de prijs van € 5,-- te koop zijn, ze kunnen 
ook vanavond worden besteld. 
 
Na sluiting wordt er onder het genot van een hapje en een drankje nog tot 
ongeveer 11.00 uur gezellig nagekaart, de nodige informatie uitgewisseld en 
het netwerk uitgebreid. 
 
Notulist;  Rinie Weijts, met dank van de secretaris. 


