NOTULEN JAARVERGADERING HKR – vrijdag7april 2017
Locatie: Zaal Schipperspoort Lobith

Afgemeld: Dhr.& Mw. E. Mulder, dhr. F. van den Muijsenberg

1.Opening
Voorzitter Hein Janssens opent de vergadering en heet de aanwezigen in zaal Schipperspoort van
harte welkom.
Voor aanvang van de vergadering moet hij de aanwezige helaas mededelen dat de lezing van deze
avond niet doorgaat wegens afmelding van de spreker Ferdinand van Hemmen met gegronde
redenen( deze zijn bekend bij het bestuur)
Toon Hendriks stelt zich beschikbaar als inval spreker samen met Maria Snip die presentaties van de
HKR zelf bij zich heeft, zodat er na de pauze toch een vervolg is.
2 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3 Notulen vorige jaarvergadering dd. 8 april 2016
Deze notulen worden goedgekeurd.
4 Ingekomen stukken / mededelingen
Geen ingekomen stukken. Mededelingen zie afmeldingen boven. De voorzitter maak melding van
een ophanden zijnde lezing voor 23 juni in het Kerkje te Aerdt gegeven door Sander Woonings.
5 Jaarverslag secretaris
Maria Snip-Janssen leest het jaarverslag voor, op dit verslag zijn geen op of aanmerkingen..
Vervolgens wordt het jaarverslag vastgesteld.
6 Jaarrekening 2016 – begroting 2017
Het verslag van de jaarrekening 2016 wordt gedaan door dhr. Harrold Slijkhuis die sinds een jaar het
penningmeesterschap heeft overgenomen.
Dit naar tevredenheid van bestuur en leden. Waarvoor onze dank
● De uitleg over de begroting wordt gepresenteerd op het scherm en mondeling toegelicht.
Deze deelt de vergadering mede dat financiële stukken voor 2017 een ander beeld gaan geven daar er
verschillende posten geclusterd en anders benoemd zijn geworden . Zodat het financiële overzicht nu
al inzichtelijker wordt.
Op de begroting staat een negatief resultaat van € 850,- Dit is in een positief resultaat gekomen van
€1150,- dit door de eenmalige nabetaling van gedane onderzoeken voor de gemeente Rijnwaarden en
de goede boekverkoop resultaten
● De penningmeester legt het WILD bestand nogmaals uit aan de aanwezige leden ( Waordsman,
IT , Leden, Dijkmagazijn) dit met de bedoeling deze 4 pijlers qua financiën inzichtelijk te krijgen.
Zodat ook in een oogopslag gezien wordt waar de tekorten zitten.
7 Verslag kascontrolecommissie
Dhr. J. van Onna neemt ook namens dhr. P.van Huet het woord en deelt de vergadering mede dat zij
zeer hartelijke zijn ontvangen ten huize van de penningmeester.

Vervolgens leest hij de verklaring voor die zij hebben opgesteld over de kas controle.
Zij hebben geconstateerd dat de boekhouding zeer nauwkeurig is weergegeven en dat de cijfers
correct zijn
Hij dankt de penningmeester H.Slijkhuis voor zijn inzet.
8 Verkiezing reserve lid kascontrolecommissie
Volgens protocol treed dhr. Van Onna af, en wordt dhr.P, van Huet eerste lid. reserve lid de heer
F.van den Muijsenberg schuift automatisch door naar de positie van 2e lid. Als nieuw reserve lid
meldt zich niemand aan. Het bestuur gaat kijken wat in de statuten en/of H.H. reglement wordt
voorzien.
9 Bestuursverkiezingen
Toon Hendriks en Maria Snip-Janssen worden onder applaus weer herkozen voor 3 jaar.
10 Rondvraag
● Dhr. P. Snip vraagt aan de penningmeester waar bepaalde waarden van het Dijkmagazijn zijn.
Hij mist deze op de jaarrekening.
→ De Voorzitter antwoord hierop dat wij een vereniging zijn en geen bedrijf dat belasting plichtig
is. Wij hoeven dan ook geen balansrekening op te maken.
Verder meldt hij dat volgend jaar met het WILD project dit inzichtelijk wordt.
Dhr. Van Onna onderstreept dit nogmaals met uitleg. Evenals Dhr. H. IJsveld
● Dhr.Toon Hendriksen vraagt of de contributie verhoging nog invloed heeft gehad op de leden die
zich per januari hebben afgemeld.
→ De verhoging heeft geen invloed gehad op de afmeldingen.
→ tevens roept hij nogmaals op om gehoor te geven aan de vraag naar vrijwilligers. Deze zijn zeer
welkom in het Dijkmagazijn. We komen nog steeds handen te kort.
11 Sluiting jaarvergadering
Na de pauze heeft Toon Hendriks een vlotte en humoristische lezing gegeven over huizen en
woonsituaties in Aerdt.
Veel situatie komt men ook in de andere dorpen op het Gelders Eiland tegen . Al met al zeer
herkenbaar. Het was dan ook een gezellige en ontspannen oplossing ter vervanging voor de lezing
van Ferdinand van Hemmen.
Waarvoor wij Toon zeer erkentelijk zijn. Dank daarvoor.

