
Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van de Heemkundevereniging Borne d.d.                         
19 oktober 2022 in de Stefanshof te Borne. 

Vooraf: In de zaal waren een op een groot aantal tafels de financiële jaarverslagen van de 
verenigingsjaren 2020 en 2021 aanwezig.                                                                                                                                        
Ook waren aanwezig de bankafschriften van eind december van de jaren 2020 en 2021. Deze stukken 
zijn na de vergadering weer teruggenomen. 

Aanwezig:  43 personen.  (inclusief het bestuur).                                                                                                                
De voorzitter, Annemarie Haak is verhinderd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Frans 
Edelijn. 

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet een ieder welkom.                                                                          
Hetty Spekreijse heeft hem aangegeven dat ze graag zag dat de vraag wordt gesteld wie haar enige 
maanden geleden heeft gevraagd om oude foto’s. Deze heeft ze opgezocht, maar ze zijn niet 
opgehaald. Ze heeft de foto’s bij zich. Vraag: Is er iemand in de zaal die om deze foto’s heeft 
gevraagd ? Er meldt zich niemand.  

Er zijn ons afgelopen maanden drie leden ontvallen.                                                                                                             
Het zijn mevr. Neurdenburg, zij is een dochter van de heer Neurdenburg, leidinggevende bij 
Spanjaard. Hij is in de april/mei stakingen 1943 bij de Welemansbrug  gefusilleerd.                                                        
Henk ten Thije. Hij zat jarenlang in de redactie van de Boorn & Boerschop.                                                                               
Johan Kwast, hij schreef vele jaren, in het Twents, stukken in de Boorn & Boerschop.                                                                                                                                      
Er wordt een minuut stilte gehouden 

Er hebben zich vier leden afgemeld, te weten de dames Douwens en Kroeze en de heren Grobbink en 
Claas. 

De voorzitter deelt mede dat de na deze extra Algemene ledenvergadering geplande presentatie van 
het nieuwe boek van Martin Thiehatten niet zo zal zijn zoals wij ons hebben voorgesteld.                                                                                             
Martin Thiehatten heeft namelijk Corona en kan dus niet aanwezig zijn. Dit is vervelend voor ons 
maar wellicht nog meer voor Martin. Hij heeft bergen werk verzet om dit boek te maken. Wel zullen 
wij enige sheets en bijbehorende korte teksten laten zien/horen. Maar de achtergronden hierbij  
kennen wij niet 

Financiële jaarverslagen over de jaren 2020 en 2021                                                                                                                              
O.a. door Corona heeft de kascommissie niet als gebruikelijk kunnen functioneren.                                                     
De penning meester licht de cijfers toe.                                                                                                                                                     
Er wordt gevraagd of de post “Fonds Cultuur” structureel of eenmalig is. Deze post is eenmalig.        
Er wordt gevraagd naar de post “afdracht Bussemakerhuis”. Deze afdracht is bedoeld om alle leden 
van onze vereniging gratis toegang tot het museum Bussemakerhuis te bieden.                                                                                  
De controle vindt plaats aan de hand van bankafschriften. De heren Haarhuis en Oude Egberink 
tekenen het jaarverslag voor akkoord. Het bestuur wordt gedechargeerd.                                                                    
De voorzitter hecht er aan de heer W. Westerbeek te bedanken voor zijn hulp bij de financiële 
verslagen. De heer Westerbeek zegt dat hij bereid is de vereniging , indien nodig, opnieuw bij te 
willen staan. 



Kascommissie.                                                                                                                                                                                              
Voor het komende jaar (met het financiële verslag  over 2022) (Alg. ledenvergadering is gepland op            
2 februari 2023) fungeren Ben Haarhuis en Frans Nijkamp  als zodanig.  Reserve is Huub van 
Amerongen. 

Opnemen Marja oude Egbrink in het bestuur.                                                                                                                                      
Marja loopt al een aantal maanden met het bestuur mee. Dat is goed bevallen. Het bestuur heeft 
haar gevraagd of ze echt toe wil treden. Marja heeft hier bevestigend op geantwoord.                                                                                              
Marja stelt zich kort voor. Ze woont sinds 1994 in Borne. Ze is via de voorzitter bij de vereniging 
gekomen. Ze heeft interesse in de geschiedenis in het algemeen en in die van Borne in het bijzonder. 
Hoe meer ze hiervan weet hoe meer plezier ze er bij ervaart.                                                                                                                                                                     
De vergadering stemt in met haar toetreding tot het bestuur 

Statutenwijziging.                                                                                                                                                                  
Bestuurslid Erik Mijnheer vertelt in het (zeer) kort iets over deze wijzigingen.                                                              
De huidige statuten zijn nogal oud, ze moeten gemoderniseerd en aan de nieuwe wetgeving 
aangepast worden.  Hij geeft enkele voorbeelden, te weten:                                                                                                              
- Wat moet er gebeuren ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders (WBTR)? Er dient een  
continuïteit commissie ingesteld te worden;                                                                                                                                      
- Het voorkomen van belangenverstrengeling;                                                                                                                                         
- In de Statuten wordt nog gesproken over guldens;                                                                                                              
- De huidige digitale mogelijkheden ontbreken zoals het versturen van mail en het online vergaderen;                                                         
- Het aantal bestuursleden (minimaal 7) dient aangepast te worden. 

De betreffende stukken worden voor 1 november a.s. naar de leden gezonden. Deze kunnen hierover 
gedurende de maand november vragen stellen aan Erik 
Mijnheer.                                                                                                                                                                  
Bij de volgende Algemene Ledenvergadering kunnen de nieuwe Statuten dan vastgesteld 
worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tot slot.                                                                                                                                                                                       
De voorzitter zegt dat de notulen van de eerste Algemene Ledenvergadering (6 april 2022) in de 
Algemene ledenvergadering van 2023 (2 februari 2023) op de agenda zullen worden gezet. 

 

Borne, 22 oktober 2022, 

Bertie Velthuis                                                                                                                                                                 
(secretaris) 

 


