
 
 

Verslag Jaarvergadering Stadssociëteit De Gouden Cirkel 
7 maart 2022 

 
Aanwezig 43 leden en het bestuur, uitgezonderd Anke Tebbe vanwege vakantie 
 
Welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom en is blij dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen voor de 
jaarvergadering, afgelopen jaar moest deze door Covid, schriftelijk worden afgehandeld. 
 
Er wordt stilgestaan bij de leden die afgelopen zijn overleden; Vera van Wijmen, de vrouw van Frans 
Maas, Hélène Zom-van Gool en Marie Thérèse Heijmans-Moons. 
Eind januari is ons bestuurslid Marianne Volker onverwacht overleden. Zij is vanaf de oprichting van 
de vereniging actief geweest als secretaresse, zoals dat toen nog heette. In die tijd werden 
bestuursvergaderingen letterlijk genotuleerd en alle post ging op papier. We gaan haar als persoon 
en haar kennis over de historie van de verenging en de leden, enorm missen. 
 
Ingekomen stukken 
Geen 
 
Verslag algemene ledenvergadering 2021 
Vastgesteld 
 
Jaarverslag 2021 
Vastgesteld 
 
Financieel jaarverslag 2021 
Er is een positief resultaat van €1.228,- 
Het jubileumboek ‘Landschappelijk erfgoed in beweging was een ‘avontuur’, maar dankzij 
voorintekening, sponsering en de reservering voor een historisch project, is het resultaat positief. De 
voorraad die resteert is opgenomen in de balans. 
 
Per abuis was bij de vergaderstukken het verslag van de kascommissie over 2020 toegevoegd. De 
juiste versie is ter inzage tijdens de vergadering. Annelies Hendrikse en Patrick Zuijderwijk vormden 
de kascommissie over 2021. Annelies heeft toegelicht dat de kascommissie geen onrechtmatigheden 
heeft geconstateerd en dat de boekhouding inzichtelijk en op orde is. De vergadering verleent 
décharge voor het verenigingsjaar 2021, met grote dank aan Jan de Bakker, de penningmeester.  
 
Benoeming kascommissie 2022 
Patrick Zuijderwijk treedt af omdat hij het twee maal achtereenvolgens heeft gedaan, Ad Brekoo is 
gekozen als nieuw lid naast Annelies Hendrikse. De suggestie wordt gedaan om een reserve lid te 
benoemen tijdens de vergadering, Cees van Gils stelt zich beschikbaar en de vergadering is daarmee 
akkoord. 
 
Jaarplan 2022 



In het programma wordt aangesloten op belangrijke evenementen in Breda bijvoorbeeld de Vuelta 
en op de activiteiten van de Grote Kerk, het Museum en BredaPhoto. 
In het najaar is er weer een ‘denktank’ waar wordt gebrainstormd over de invulling van het 
programma (onder het genot van bier en bitterballen). Leden die graag willen meedenken kunnen 
zich melden bij het secretariaat secretarisgoudencirkelbreda@hotmail.com 
De vergadering is akkoord met het jaarplan. 
 
Begroting 2022 
We streven naar 200 lidmaatschappen. Vanwege Covid worden geen donaties begroot. Voor de 
wijkboekjes is  gerekend op een opbrengst van € 50,- en voor het boek over landschappelijk erfgoed 
€ 260,-. Er is € 60,- opgenomen als rente-inkomsten vanwege de obligaties van Stadsherstel. Er 
wordt rekening gehouden met een stijging van de bankkosten van €30,- en er zijn notariskosten 
begroot vanwege statutenwijzigingen. Er wordt weer een jaarlijkse reservering gemaakt voor het 
jubileum in 2026. 
De vergadering stemt in met deze begroting. 
 
Technische aanpassing statuten 
De vergadering stemt in met de wijziging dat in artikel 18 eerste lid, de bepaling dat de Stichting 
Stadssociëteit De Gouden Cirkel, schriftelijk moet instemmen met wijzigingen in artikel 3 van de 
statuten van de Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel. De stichting bestaat niet meer, bij de 
opheffing is deze noodzakelijke wijziging niet opgepakt.  
Er wordt gevraagd of de rechtbank hierover moet beslissen. Waarschijnlijk niet omdat het huidige 
bestuur bevoegd is en de ledenvergadering akkoord is. De notaris bij wie de wijziging passeert kan 
hierover uitsluitsel geven. 
 
Hierna wordt de vergadering gesloten en opnieuw geopend door de voorzitter 
 
Statutenwijziging in verband met WBTR 
Vanwege de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) waarin bestuurders hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de verenigingsfinanciën, zijn de statuten tegen het licht gehouden. Het gaat 
om een beperkt aantal wijzigingen omdat we een kleine vereniging zijn met een beperkt budget. De 
vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 
 
Nieuw huishoudelijk regelement 
Het geldend regelement dateert uit 1998 en past niet meer bij de huidige situatie. Zo is destijds 
uitgegaan van een sociëteit met een eigen gebouw. Er is naar gestreefd om het nieuwe regelement 
zo beknopt mogelijk te houden. De vergadering is akkoord met het nieuwe regelement. 
 
Herverkiezing bestuursleden 
Bestuursleden treden statutair uiterlijk af na drie jaar en zijn dan herkiesbaar. 
Het bestuur heeft Anke Tebbe voorgedragen voor herbenoeming, de vergadering is akkoord. 
Volgens het rooster treden Liesbeth den Hartigh en Peter van den Heuvel af in 2023 en Marijke van 
der Putten en Jan de Bakker in 2024. 
 
Rondvraag 
Er wordt gevraagd of De Gouden Cirkel naast de activiteiten op Facebook ook een Twitteraccount 
zou moeten hebben. Het bestuur zal deze suggestie in overweging nemen. 
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