NOTULEN JAARVERGADERING HKR – vrijdag 8 april 2016
Locatie: Dorpshuis te Spijk

Afgemeld: Dhr. Th. Lieven, Mw. M. Mulder, Dhr.& Mw. Peters, Dhr. J.Ubbing

1.Opening
Voorzitter Hein Janssens opent de vergadering en heet de aanwezigen in het dorpshuis van Spijk van
harte welkom.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Notulen vorige jaarvergadering dd. 10 april 2015
Deze notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken / mededelingen
Geen ingekomen stukken. Mededelingen zie afmeldingen boven.
5. Jaarverslag secretaris
Maria Snip-Janssen leest het jaarverslag voor, op dit verslag wordt op het punt verzoek om
samengaan met CVZ , ●waarop de HKR geantwoord heeft dat we voorlopig onze eigenheid willen
behouden en dat we in samengaan geen meerwaarde zien voor onze vereniging. De samenwerking
met zusterverenigingen is er al.
● Het punt lezingen en dan met name het summier komen van de leden en belangstellende Op dit
onderwerp kwam een suggestie om te onderzoeken of dit op een anderen avond dan de vrijdagavond
meer belangstelling zou kunnen geven. > Het bestuur zal bekijken wat het beste is. Vervolgens
wordt het jaarverslag vastgesteld.
6. Jaarrekening 2015 – begroting 2016
Het verslag van de jaarrekening 2015 wordt gedaan door dhr. H. IJsveld die de penningmeester het
afgelopen jaar heeft ondersteund , daar de penningmeester Dhr. H. Stolk wegens verhuizing weinig
of geen tijd meer had voor deze afsluiting.
● De uitleg over de begroting wordt overgenomen door de a.i. penningmeester dhr. H. Slijkhuis.
Deze deelt de vergadering mede dat financiële stukken voor 2017 een ander beeld gaan geven daar er
verschillende posten geclusterd en anders benoemd zullen gaan worden . Zodat het financiële
overzicht inzichtelijker wordt.
Op de begroting staat een negatief resultaat van € 850,- Dit komt door het wegvallen van de
subsidie. De boekverkoop die nu maar mondjesmaat gaat, en het wegvallen van vrienden van het
Dijkmagazijn.
●Op dit verslag komt vanuit de vergadering de vraag waarin het structureel tekort zit.
● De voorzitter antwoord dat het bestuur het WILD project aan het opzetten is ( Waordsman, IT ,
Leden, Dijkmagazijn) om deze 4 pijlers qua financiën inzichtelijk te krijgen. Zodat ook in een
oogopslag gezien wordt waar de tekorten zitten.
7. Vaststellen Contributie
Het bestuur vraagt de leden om in te stemmen met een verhoging van de contributie van € 4,- per
jaar.
Voorstel om van € 20,- naar € 24,- te gaan.

Contributie voorstel 2017.
De laatste verhoging dateert van 2011 ( van € 17,- naar € 20,- )
Sinds 2011 zijn:
● er investeringen gedaan voor uitbreiding mogelijkheden Dijkmagazijn en Website.
●Vaste kosten zijn hoger.
●Leden terugloop
●Aflopende contracten `Vrienden Dijkmagazijn`
●Minder adverteerders.
●Subsidie stopzetting.
Er wordt vastgesteld dat er geen bezwaren zijn tegen de verhoging van de contributie.
8. Verslag kascontrolecommissie
Dhr. J. van Onna neemt ook namens Mw. W. van der Werff het woord en deelt de vergadering mede
dat zij wegen verhuizing van de penningmeester ontvangen zijn ten huize van de secretaris van de
HKR.
De boeken en financiële stukken zijn gecontroleerd en goed bevonden, Hij dankt de penningmeester
H.Stolk en dhr. H. IJsveld voor hun inzet.
9. Verkiezing reservelid kascontrolecommissie
Volgens protocol treedt Mw. W. van der Werff af, en wordt de heer J.van Onna eerste lid. Reserve
lid de heer P. van Huet schuift automatisch door naar de positie van 2e lid. Als nieuw reservelid
meldt de heer F. van den Muijsenberg zich aan.
10. Bestuursverkiezingen
Hein Janssens en Michiel van Dasler worden onder applaus weer herkozen voor 3 jaar.
●Tussentijds aftredend is de heer H. Stolk ( penningmeester) wegens verhuizing naar elders.
Voorzitter Hein bedankt Harry Stolk voor zijn inzet en aanpak van het bestuur schap bij de HKR.
Hein reikt Harry een attentie aan als blijk van waardering
●Het bestuur stelt de A.I. penningmeester H. Slijkhuis voor als nieuwe penningmeester, dit voor 2
jaar dan blijft de DB bezetting in het bestuur gewaarborgd. De vergadering heet de nieuwe
penningmeester welkom.
11. 25 jarig jubileum HKRijnwaarden
Het bestuur vraagt de goedkeuring van de vergadering om het een en ander te organiseren voor dit
jubileum. Het bestuur heeft een bedrag van € 1500,- geoormerkt voor dit jubileum. Dit bedrag kom
uit de schenking van de stichting Rhenus Bicornus Als eis aan deze schenking was dat het gebruik
wordt ter bevordering van de Historische kennis van de leden en overige inwoners van de gemeente
Rijnwaarden d.m.v. Lezingen Publicaties en anderszins.
● De leden zullen op de hoogte gehouden worden over de vorderingen voor dit jubileum.
12.Rondvraag
● Dhr. G. Berendsen vraag of er al duidelijkheid is over het Archeologisch Onderzoeksrapport van
de Pannerd. > Helaas moeten we net als voorgaande jaren mededelen dat dit rapport nog steeds niet is
vrijgegeven . Maar het blijft onze aandacht houden. Zodra er meer nieuws is dan zal dit ook aan de
leden bekend gemaakt worden. Het zal tevens een actiepunt bij de bestuursvergaderingen worden.
● Dhr. J.van Onna stelt voor met het oog op de ledenwerving activiteiten op te stellen en deze via de
scholen te proberen om de jeugd warm te krijgen voor de HKRijnwaarden.
● Dhr.Toon Hendriksen meldt dat het goed gaat met de Waordsman. Het blad is dankzij de artikelen

op een zeer hoog niveau. Graag willen we dit niveau ook in de toekomst behouden. Toon roept
mensen die materiaal hebben of een verhaal zouden willen schrijven op zich te melden. ●Ook stelt
hij voor om met het jubileum een ledenwerving te houden .>Het bestuur gaat zijn best doen om een
werving op te zetten.
13. Sluiting jaarvergadering
Na de pauze een zeer interessante lezing van historicus Edwin Zweers. ``Over Operatie Plunder``
Na september `44 volgde een lange strenge winter waarin de fronten in het westen vrijwel stil lagen.
Pas in februari `45 kon er weer gevochten worden en vertrokken de geallieerden onder de codenaam
`Veritable` vanuit Nijmegen richting het zuid- oosten, waarbij de hele linker Rijnoever werd
ingenomen. Vanaf half februari namen de geallieerden de oostelijke Rijnoever vol op de korrel.
Emmerik, Bergh en Rijnwaarden kregen daarbij wekenlange beschietingen te verduren.
Op 23 maart `45 begint met `Operatie Plunder` de oversteek van de Rijn. Een week lang wordt er nog
zwaar om het Neder-Rijngebied gevochten. Op 1 april 1945 eerste Paasdag en de daarop volgende
dagen worden Bergh , Elten en Rijnwaarden bevrijd.

