
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Heemkundevereniging Borne d.d. 6 april 2022. 
Voor de duidelijkheid: De vergadering betreft het verenigingsjaar 2021. De vergadering vond plaats 
in de Stefanshof te Borne. 

Vooraf: Alle leden hebben de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 oktober 2021 
(betreft het verenigingsjaar 2020), het jaarverslag over het jaar 2021 en de notitie BWTR op de 
website van de vereniging kunnen lezen. Hiervan zijn de leden op de hoogte gebracht. Van elk van de 
genoemde stukken waren op de tafels in de vergaderruimte 15 exemplaren aanwezig. 

Er waren 30 leden aanwezig. Het bestuur is volledig 
aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                     
Er hebben zich twee personen, te weten de heren Herman Hendriks en André Wanink, afgemeld. 

Algemeen                                                                                                                                                                                              
De voorzitter heet een ieder welkom                                                                                                                                     
De voorzitter refereert in het kort aan het afgelopen verenigingsjaar, dat werd bemoeilijkt door 
Covid 19. Toch heeft de vereniging niet stil gestaan. Zo was er onlangs weer een ledenavond met als 
spreker Bert Wolbert, heeft de vereniging haar steentje bijgedragen aan de textiel manifestatie “de 
Rode draad” door een speciale Boorn en Boerschop uit te geven, is er, in samenwerking met RTV 
Borne, een nieuwe site gemaakt en worden er sinds kort kleine video reportages gemaakt.                                 
Het Historisch Informatie Punt is haar werkzaamheden weer begonnen .                                                                       
Het schrijverscollectief slaagt er telkens weer in om een goede Boorn & Boerschop uit te brengen.  
Binnenkort zal er een vrijwilligersmiddag zijn.                                                                                                                               
Er wordt gewerkt aan een bezoek van de Heimatverein Rheine en de jaarlijkse excursie van 
september, deze  gaat naar Duitsland. Clemenswerth en de Hüvener Mühle zullen worden bezocht. 
Ook wordt reeds gewerkt aan de Open Monumenten Dag, naast een run en een fietstocht is het de 
bedoeling ook een wandeling door Oud Borne te houden. 

Bijzonder was de schenking van mevr. Mulder van het familiearchief en een stalenboek van de 
blauwdrukkerij welke de familie Mulder vele eeuwen heeft uitgeoefend aan onze vereniging. Deze 
belangrijke historische stukken zijn, in goed overleg met mevr. Mulder, door ons geschonken aan de 
gemeente Borne en het museum Bussemakerhuis. 

De voorzitter vertelt over de werkzaamheden van het Schrijverscollectief m.b.t. “het Plus boek”. De 
beide Plus winkels willen een boek uitgeven over de geschiedenis van Borne, waarin “plaatjes” 
kunnen worden geplakt. Deze plaatjes kan men verkrijgen, wanneer met bij de Pus boodschappen 
haalt. E.e.a. vraagt van zowel het Schrijverscollectief en het H.I.P. veel werk. Hier staat echter een 
leuke vergoeding tegen over. 

Het overlijden van Harry Faber, wordt met een moment van stilte herdacht. Harry is de uitgever van 
vele van onze boeken. 

De voorzitter vraagt een ieder zo veel mogelijk zijn/haar mail adres aan ons door te geven. 

Notulen en Jaarverslag                                                                                                                                                        
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober jl. en het jaarverslag over het jaar 
2021 worden zonder vragen/opmerkingen goedgekeurd 



 

Financieel jaarverslag en Kascommissie 

De behandeling van de financiële jaarverslagen over de jaren 2020 en 2021 vindt niet plaats.                          
Er is hiervoor meer tijd nodig. E.e.a. moet beter geordend worden.                                                                                           
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit goed komt.                                                                                       
Deze verslagen komen in een extra Alg. ledenvergadering, in oktober dit jaar, wanneer er ook zal 
worden gesproken over een aanpassing van de Statuten, aan de orde. 

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  

Erik Mijnheer geeft, mede op basis van de genoemde notitie, een toelichting over deze wet.                                 
De wet maakt het noodzakelijk dat de Statuten worden aangepast.                                                                               
Zaken als de vraag  “wat moet er gebeuren bij ontstentenis of belet van bestuurders ?” en het 
voorkomen van belangenverstrengeling  moeten beter geregeld worden.  Ook moeten er zaken 
omtrent de huidige digitale mogelijkheden beter in de Statuten worden geregeld.                                                             
Het zelfde geld voor het thans minimaal vereiste aantal van 7 bestuursleden.  Ook maken de huidige 
Statuten het niet mogelijk op basis hiervan een ANBI status aan te vragen.                                                                     
De Statuten, in basis daterend uit 1991, zijn wat verouderd, zo wordt er nog gesproken over guldens. 
Hij heeft hier overleg gehad met de notaris. De kosten van een wijziging liggen tussen de € 400 en     
€ 500,--.                                                                                                                                                                                      
Hij vraagt of de vergadering kan instemmen met het nemen van vervolg stappen m.b.t. het wijzigen 
van de Statuten.                                                                                                                                                                            
De vergadering stemt hiermee in. 

Verlopen termijn Annemarie Haak een Bertie Velthuis. 

Beiden stellen zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De vergadering stemt hiermee in. 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

De voorzitter eindigt de vergadering juist na 20.00 uur. 

Borne, 22 april 2022,                                                                                                                                                                                  
de secretatis,                                                                                                                                                                                                           
A.M. Velthuis 

 


