Historische Kring D’Oude School
Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 29 september 2021 in gebouw WVT Talinglaan 10 Bilthoven.
Aanwezig zijn 23 leden inclusief bestuur.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
Met kennisgeving afwezig: Pieter Dissel, Jaap Akkermans, Bart van de Veen, Leo Janssen, Geertsema,
Henri L’Honore Naber.

2.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd afgewerkt.

3.

Mededelingen.
Er is een nieuw lid bij de redactie van ‘De Biltse Grift’ gekomen. Dit is Jan van den Hooff.
Hij stelt zich voor.

4.

Korte terugblik ALV 2020.
Covid19 gooide vanaf mei alles in de war. Eind van 2020 werd min-of-meer digitaal vergaderd
Waarvan geen verslag is gemaakt.

5.

Jaarverslag 2020.
Dit wordt per pagina besproken.
Er is een vacature om de website up-to-date te houden. Ingrid van der Elst biedt zich hiervoor aan
waarvoor dank.
Wilma Storimans vraagt de inlogcode om de website te verbeteren en te beveiligen.
Ellen Drees merkt op dat via de mail gestelde vragen gewoon zijn beantwoord. Ze zou voor de
statistieken graag willen weten hoeveel bezoekers de website trekt.

6.

Bestuursaangelegenheden.
Hierin zijn geen wijzigingen

7.

Financiën.
De penningmeester bedankt Thea van de Poel voor de financiële controle. Het is een rustig jaar geweest.
De balans ontbrak, deze zal op de website gezet worden.
In februari was de kascontrole. De kascontrolecommissie heeft de kas in orde bevonden en
verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen, waaraan wordt voldaan.
M.Hildebrand vraagt of er een verklaring is dat er € 3000 minder aan contributie is binnen gekomen.
Volgens de penningmeester is er een ledenverlies door overlijden van leden. Dhr. Catoen is bezig de
ledenlijst op te schonen. De voorzitter merkt op dat het aantal leden terugloopt.
Begroting 2021.
Er zal geprobeerd worden deel te nemen aan de Rabobank sponsoractie.
De beeldbank krijgt de beschikking over nieuwe apparatuur.
Aandachtspunt dat de bank rente gaat berekenen over het vermogen.
Contributie 2022.
Deze blijft gelijk aan 2021.
Ellen Drees heeft een vraag over een mogelijke renovatie van gebouw de Noordpool. Bij de voorzitter
is hierover niets bekend. De penningmeester kreeg echter telefoon van SSW hierover. We wachten het af.

Vervolg agendapunt 7. Financiën.
Leo Vlodorp stapt uit de kascontrolecommissie.
Ellen Drees zit er nu in. Aan de vergadering wordt gevraagd wie hierin zitting wil nemen.
Deze vraag zal nogmaals gesteld worden in de Kleine Grift
8.

Evenementencommissie.
Marcel Jansen refereert aan de vrijwilligersmiddag in Gaudeamus.
De exposities op de vier zaterdagen over de bevrijding gehouden in de Centrumkerk was een succes.
Ingrid van der Elst benadrukt dit nog eens. De borden zullen binnenkort in de bibliotheek worden gezet.
Bij de quiz waren weinig deelnemers mede doordat er veel andere activiteiten waren in de gemeente
en de korte tijd die er was voor publicatie. Het geheel was wel zeer geanimeerd.
De quiz zal worden herhaald, wellicht voor alle vrijwilligers.
Bij de evenementencommissie is een nieuw lid: Margrit Idsinga.

9.

Redactie De Biltse Grift.
In verband met de afwezigheid van Henri L’Honore Naber komt dit agendapunt te vervallen.

10. Onderzoeksgroep en documentatiecentrum.
Bart van der Veen verblijft momenteel in het ziekenhuis.
Iedere donderdag is iedereen vanaf 10.00 uur welkom voor onderzoeksvragen.
Wilma Storimans noemt als onderzoeksoptie: kleine bedrijven / winkels in het Oude Dorp momenteel
Onderzoek door Leo Janssen en Wilma Storimans.
Henriette Duits gaat de bibliotheek bijhouden.
11. ICT en digitalisering inclusief beeldbank door Jaap Akkermens.
Onze hardware is verouderd en aan vernieuwing toe.
Dank aan de beeldbankgroep voor haar inzet.
12. Rondvraag en sluiting.
Margrit Idsinga vraag of er een schema van aftreden is van de bestuursleden. Hier zullen de statuten op
nagezien worden.
Niets meer aan de orde zijne sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze houdt Anton Cruysheer een geslaagde lezing met beelden over een aantal bodemvondsten
in onze gemeente.

Opgemaakt 29 september 2021 door Margrit Idsinga.
Gecorrigeerd door Pieter Dissel op 2 november 2021.

