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Concept Verslag Algemene ledenvergadering 

Datum:    2 maart 2020 
Aanwezige bestuursleden: Marijke van der Putten, Jan de Bakker, Anke Tebbe, Peter van den 

Heuvel, Liesbeth den Hartigh 
Afgemeld:   Marianne Volker 
Aanwezige leden:  36 leden 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Er wordt medegedeeld dat Marianne Volker afwezig is wegens ziekte, we hopen haar weer snel terug 
te zien bij onze bijeenkomsten. 
 
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 25 februari 2018 
Er zijn geen opmerkingen of vragen, het verslag is vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2019 
We houden een moment van stilte voor mevrouw Janssen die in 2019 is overleden. 
Er is veel waardering van de leden voor het programma van afgelopen jaar. De voorzitter, Marijke 
van der Putten, spreekt namens het bestuur haar dank uit voor een ieder die belangeloos zijn 
bijdrage aan het programma heeft geleverd. Meer leden waren actief en daar zijn we trots op. 
 
Financieel jaarverslag 2019 
Er wordt gevraagd waarom er sponsoren zijn. Dit is ontstaan in de tijd dat er te weinig middelen 
waren vanuit de contributies, nu geeft het ruimte om extra activiteiten te ondernemen. Daar staat 
tegenover dat wij op Facebook informatie van de sponsors over activiteiten die Breda en erfgoed 
betreffen, plaatsen op onze website 
 
De bestuurskosten zijn omhoog gegaan omdat het bestuur is uitgebreid en actiever is. De 
bestuursleden doen de werkzaamheden belangeloos, tot nu toe werden bijna alle kosten gedragen 
door de bestuursleden zelf, bv. drankjes bij de bestuursvergaderingen (behalve het eerste drankje), 
als ook bestuurs-etentjes en een kerstattentie. Nu er meer ruimte is worden deze kosten door de 
vereniging betaald. Het beleid is om sober te zijn. 
 
De kascommissie bestaande uit Nell Tromp en Kees van Gils hebben geconstateerd dat er niets aan 
te merken is op de financiële verantwoording over 2019 en complimenteren de penningmeester Jan 
de Bakker, die heel accuraat is. 
Het financieel jaarverslag is daarmee goedgekeurd. 
De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.  
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Keuze en benoeming van kascommissie 2020 
De verantwoording over de financiën van 2020 wordt gecontroleerd door Kees van Gils en Patrick 
Zuijderwijk. 
 
Jaarplan en jaarprogramma 2020 
Zijn goedgekeurd door de leden. 
Het bestuur licht toe dat in 2021 het 25 jarig jubileum van de Gouden Cirkel wordt gevierd, er zal een 
mooie publicatie uitkomen over de ontwikkeling van het erfgoed in de stad gedurende 25 jaar. Wat 
waren de ambities van de Gouden Cirkel 25 jaar geleden en hoe is de stad in deze tijd omgegaan met 
het erfgoed. Het bestuur doet een oproep aan leden om mee te doen in de organisatie van de 
activiteiten voor het jubileum of aan andere activiteiten in de vereniging. 
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat een jubileumconferentie zich goed leent voor sponsoring. 
 
Goedkeuring begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2020 
De begroting voor 2020 laat een klein negatief saldo zien, daarbij moet worden aangetekend dat een 
aantal mogelijke inkomsten niet zijn meegenomen, bv. uit de verkoop van boekjes. Er zijn voldoende 
middelen om eventuele tegenvallers op te vangen. 
In principe wordt er begroot op basis van inkomsten van leden, dit jaar verdienen we nog aan de 
boekjes, maar na dit jaar als de serie ‘Ons Cultureel Erfgoed nabij’ klaar is, is dat onzeker. 
 
Er is een vraag over de hogere kosten voor de website. Naast de reguliere kosten voor de hosting van 
de site van €375,- is €1.125,- uitgetrokken voor modernisering van de site. Dit is een eenmalige 
investering (er lag een offerte van € 2.200). De verwachting is niet dat dit leidt tot hogere structurele 
kosten. 
 
De leden zijn akkoord met de begroting voor 2020 en met handhaving van de contributie van €30,-  
voor een lidmaatschap. 
 
(Her)verkiezing bestuursleden 
De leden zijn akkoord met benoeming van Peter van den Heuvel tot bestuurslid. 
Bestuursleden treden statutair uiterlijk drie jaar na benoeming af en zijn dan herkiesbaar. Jan de 
Bakker en Liesbeth den Hartigh zijn door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing.  De leden-
vergadering heeft deze voordrachten bevestigd. 
Volgens rooster treedt Marijke van der Putten af in 2021 en Anke Tebbe en Marianne Volker in 2022. 
 
Rondvraag 
Er wordt gevraagd hoe groot de voorraad is van de boekjes in de serie ‘Ons Cultureel Erfgoed nabij’. 
Van de boekjes Belcrum hebben we er nog 42 exemplaren beschikbaar, van Heuvel nog 18 (deze 
worden in principe niet meer verkocht maar zijn beschikbaar als relatiegeschenk), van de Haagse 
Beemden hebben we nog 132 exemplaren, de oplage van 350 van Zandberg is uitverkocht er zijn 100 
exemplaren bijgedrukt. 
In het verlengde wordt gevraagd of er geen organisaties zijn in de Haagse Beemden die boekjes 
zouden willen afnemen. Dit is al eerder geprobeerd bij winkeliers en wijkraad, we houden nieuwe 
kansen in de gaten. 
 
Eén van de leden doet de suggestie om bij de uitgang een box neer te zetten voor vrijwillige 
bijdragen voor de lezingen, gezien het feit dat er geen toegang wordt geheven. Het bestuur neemt 
deze suggestie in overweging. 


