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Algemene Ledenvergadering Ons Huis 20.00 uur

Beste leden van de Oudheidkundige Vereniging
Misschien zult u verbaasd zijn over het feit dat u de stukken
voor de Algemene Ledenvergadering nu per mail/nieuwsbrief
thuis krijgt. Ik zal u uitleggen waarom we dit op deze wijze
doen. Toen de redactie bezig was met de voorbereiding van
het eerste nummer van 2022, ontvingen we een offerte met
behoorlijke prijsverhoging. We hebben toen naar de
verschillende mogelijkheden gekeken om binnen het
gebudgetteerde bedrag te blijven. Omdat we toch wilden
blijven vasthouden aan 4 uitgaven per jaar, zat er niets
anders op dan het formaat aan te passen. We hebben nog
geïnformeerd bij andere drukkers, maar daar lag ook geen
oplossing. Gevolg is nu dat de Olde Kaste op maandag 21
maart klaar is, dan moet het nog gestickerd en verspreid
worden. U zult begrijpen dat dit niet in alle gevallen gaat
lukken vóór onze ALV op 24 maart.
Onze excuses dat het zo gelopen is, maar het programma na
de pauze zal u hopelijk erg aanspreken, Rudi Kreunen zal dan
de film Leo Lont draaien. Graag zien we u op donderdag 24
maart in Ons Huis voor onze Algemene Ledenvergadering.
Frans Geurtsen
Voorzitter
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34ste algemene ledenvergadering

Welkom voorzitter Frans Geurtsen
Notulen 33ste algemene vergadering (11 maart 2021)
Jaarverslag 2021
Financiële stukken 2021
• Exploitatierekening
• Verslag kascommissie Joop Rondeel en Rob Mullink.
• Benoeming kascommissieleden (aftredend Joop Rondeel).
Begroting 2022
Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn: Gerdien Mullink (niet herkiesbaar=vacature) Frans Geurtsen (herkiesbaar).Tot 5
dagen voor aanvang van de vergadering kunnen leden (tegen)kandidaten schriftelijk bij de
secretaris indienen.
De website en het archief aan de Banninkstraat.
Na de Pauze: Video uit de oude doos, verzorgd door Rudie Kreunen.

Verslag 33ste ALV donderdag 11 maart 2021.
Digitaal aanwezig: 17 personen waaronder de bestuursleden Frans Geurtsen, Gerdien Mullink, Elise Harmsen,
Gert Harmsen, Karel Cornegoor, Henk te Brake en Joop Brugman.
Afwezig met kennisgeving: Geert-Jan Oosterhuis, Hennie Schuppers, Pieter Gerrits.

1.Opening:
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Helaas moeten we het digitaal doen en is er geen ‘tweede helft’ na de pauze.
Zo moest ook en deel van het jaarprogramma geschrapt worden.
Maar er zijn ook veel zaken wel doorgegaan. Zoals de presentatie van Boeren, Burgers en Buitenlui door Ineke
Hissink, net voor de volgende Corona loc down. En is er een historische opname gemaakt met als titel Achter het
koren gaat een kleine Synagoge schuil. Henk Teeuwen verhaald over de Joodse gemeenschap in Hengelo.
Een succes was ook het boekje Oorlogswandeling waarvan 150 exemplaren zijn afgehaald bij de VVV toen nog bij
AH (inmiddels verhuist naar Shop Melange). Er staan inmiddels drie wandelingen door het centrum van Hengelo
op onze website. Een nieuwe website waar we trots op zijn. Onze webmaster Toon Roelofsen heeft er zeer veel
tijd ingestoken, met een beetje hulp van Joop Brugman. Trots zijn we ook op de realisatie van een nieuwe
vormgeving van ons verenigingsblad De Olde Kaste. We kregen reeds vele complimenten.
We hopen tegen de zomer weer bijeenkomsten mogen organiseren. Binnenkort nemen we een video op van Theo
Roes die ons meeneemt in het gedachtegoed van zijn vader Frans Roes (Herman van Velzen). Die video met
medewerking van Rudie Kreunen presenteren we weer op onze website.
Ook gaan we meewerken aan een initiatief van het bestuur van het voormalig Oorlogsmuseum om de
mogelijkheden te onderzoeken zgn. Stolpersteine te leggen ter herinnering aan de vermoorde Joden vanuit het
dorp Hengelo.
Het ziet er naar uit dat we komend jaar onze huidige locatie aan de Spalstraat weer moeten verlaten. We zoeken
dus (opnieuw) naar betaalbare ruimte voor onze vereniging.
Vanuit het bestuur kan niet voldoende benadrukt worden dat we zeer blij zijn met de medewerking van de
bezorgers van De Olde Kaste. Grote dank!

2. De notulen van de 32ste ALV worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Karel Cornegoor en Joop
Brugman

3. Jaarverslag 2020.
Bestuur streeft naar een groei van het aantal leden (250-300), van belang om iets meer slagkracht te hebben (b.v.
zoeken naar verenigingsruimte). Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarrekening 2020
a.
b.

c.

Henk te Brake geeft aan dat hij als nieuwe penningmeester een iets andere structuur heeft
meegegeven aan de overzichten. Hij geeft toelichting bij de overzichten.
Henk Liesting doet verslag namens de kascommissie. Dit is op afstand/digitaal gebeurd i.v.m.
Corona. Hij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering is daarmee
akkoord. Met dank aan de kascommissie.
Henk Liesting is aftredend, wordt opgevolgd door Rob Mullink en vormt samen met Joop Rondeel
de nieuwe kascommissie.

5. Begroting 2021
-

Er staat een post van €2.000,- bij excursies, zowel bij inkomsten als uitgaven. Excursies zijn in principe budgettair
neutraal, zo is eerder afgesproken. Het bestuur stelt voor de huidige hoogte van de contributie te handhaven,
aldus wordt besloten. AH is de komende drie jaar hoofdsponsor van onze vereniging.

6. Actualisering Huishoudelijk reglement
Gert Harmsen geeft toelichting: Er is goed gekeken naar de samenhang tussen statuten en huishoudelijk
reglement. Er stonden een paar zaken in het HR die ook in de statuten staan, deze dubbelingen zijn uit het HR
gehaald.
Een uitzondering is artikel 15 van het HR. In de statuten staat een niet bedoelde omschrijving: EEN LID KAN ZICH
DOOR MAXIMAAL TWEE LEDEN LATEN VERTEGENWOORDIGEN. Bedoeld is dat een lid voor maximaal twee andere
leden mag stemmen. Statuten wijzigen doe je bij de notaris. Zodra een grotere statutenwijziging aan de orde is
zullen we deze omschrijving ook daar laten aanpassen. Het Huishoudelijk Reglement met als datum 11 maart 2021
is door de ALV unaniem vastgesteld.

7. Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Elise Harmsen, Gert Harmsen en Pieter Gerrits zijn met algemene
instemming herkozen en met applaus opnieuw verwelkomd in het bestuur.

8. Rondvraag:
Henk Liesting wijst erop dat op de flyer ‘Wandelen door het heden en verleden van Hengelo’ bij de omschrijvingen
2a ontbreekt en bij 2 een verkeerde omschrijving staat. Karel Cornegoor neemt dit op met de stichting Tegelroute
Bronckhorst. Hij vraagt ook of het mogelijk is ook de website van www.deoldekaste.nl te vermelden. Een deel van
de tegels zijn immers van onze vereniging.
Frans Geurtsen meldt dat Gerrit Wolsink de redactie van De Olde Kaste gaat steunen met het schoonlezen van
aangeleverde teksten.
Met vriendelijke groet,
Joop Brugman
Secretaris
De Olde Kaste
Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld

JAARVERSLAG 2021
Helaas gooide corona opnieuw roet in ons mooie programma. Toch is er nog veel werk verzet!
1. De tijdelijke ruimte Spalstraat 28a ontruimd.
2. Welkom geheten als medegebruiker van het kerkgebouw van de Vrijzinnige Gemeente aan de
Banninkstraat. Gedeeltelijk ingericht en gearchiveerd. Archiefcommissie ingesteld. Op de valreep naar het
nieuwe jaar hebben de voorzitters Jaap van Gijssel en Frans Geurtsen het gevelbord De Olde Kaste, van
de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld onthuld.
3. Programma 2021
a. 11 maart jaarvergadering 2021
b. acht bestuursvergaderingen
c. 4 edities De Olde Kaste uitgebracht door de redactie.
d. Website www.deoldekaste.nl verder ontwikkeld.
d. 16 september ledenavond: Twentse en Achterhoekse klokken door Eric Veldboer.
e. 21 oktober ledenavond: Een kist vol oorlogsverhalen door Jean Kreunen.

4. Herman van Velsen
Zes video opnamen gerealiseerd met verhalen van Frans Roes, ingesproken door zoon Theo Roes.
Camerawerk van Rudie Kreunen. Zie https://deoldekaste.nl/video-en-geluid/
5. Fotoboek Historisch Hengelo deel 2
38 prijswinnaars fotoboek Historisch Hengelo geïnformeerd en betrokken. Het was door Corona niet
mogelijk om centraal een ruilmoment te organiseren. Maar velen hebben zelf het initiatief genomen om
duizenden fotoboeken compleet te krijgen!
6. Remigiuskerk
a. Torenuurwerk in de hal van de Remigiuskerk geplaatst, met medewerking van de vrienden van de
Remigiuskerk. Het torenuurwerk was ons ter beschikking gesteld door de voormalige gemeente Hengelo
Gld. Onder het uurwerk is een informatiebord geplaatst.
b. voormalige klepel van de grote klok gerepareerd, geschilderd en geplaatst op eerste verdieping in de
Remigiuskerk. Voorzien van een infobord!
7. De Achterhoeker een wekelijkse fotobijlage van De Graafschap-bode 1949-1963
a. 750 pagina’s gefotografeerd en geplaatst op de website.
https://deoldekaste.nl/overzicht-achterhoek-paginas/
b. uit deze 750 pagina’s 280 foto’s gescand over de voormalige gemeente Hengelo Gld., en verzameld op
27 pagina’s op a3 formaat. Verzameld in een map en ter inzage in ons verenigingsgebouw.
8. Actualisering boerderijnamen
Meegewerkt aan actualisering kaart van kadaster: zie https://www.pdok.nl/
9. Herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg
Toestemming aan Vitens gevraagd en gekregen om aan de Kloosterweg te Hengelo een herinneringsbord
te plaatsen aan de Joodse begraafplaats die hier tot 1965 heeft gelegen. We willen dit bord graag in 2022
realiseren.
10. Veertien erepenningen van de gemeente in ontvangst genomen. Waren nog in voorraad in de voormalige
gemeente Hengelo Gld.
11. Park de Bleijke: Twee keer per jaar meegewerkt aan onderhoud.
12. Mal van Aornt Peppelenkamp. in bewaring overgenomen van Christine te Stroet. Aantal beeldjes gegoten
in gips en van kunstharslaag voorzien.
Ledenaantal
In 2021 zijn er diverse in- en uitschrijvingen geweest, maar is het ledenaantal per saldo weer licht gegroeid. Het
overzicht over de laatste jaren:
Soort
Leden
Familieleden
Bestuursleden
Ereleden
Leden van verdienste
Totaal

31-12-2018
96
94
6
1
4
201

31-12-2019
99
93
6
1
4
203

31-12-2020
96
100
8
1
5
210

31-12-2021
103
99
7
1
5
215

De vereniging werd in 2021 in haar werk ondersteund door 15 sponsoren, waarvan 1 in natura bijdraagt. Verder
ontvingen 14 instanties, (b.v. buurtverenigingen) ons verenigingsblad “De Olde Kaste”.

VERSLAG kascommissie 2021

Jaarrekening 2021

Exploitatie overzicht 2021

Toelichting op de jaarrekening 2021

Exploitatieoverzicht 2021

Begroting 2022

Binnenkort kunt u dit bord zien aan de Banninkstraat in Hengelo Gld.
Wat deze borden betekenen hoort u op de Algemene ledenvergadering van 24 maart!

