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GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Zuid IJsselkade 4  3421 CN  Oudewater 
Telefoon: 06 – 52 58 13 30 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 
 

 

Oudewater, April 2022  
Geachte dames en heren, 
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater op 9 mei 2022 in “Het Zalencentrum”, 
Westsingel 2 te Oudewater. De vergadering volgt op de lezing “De Hanze” door de 
heer Brinkman. De lezing start om 20:00 uur. 
 
Namens het bestuur,  
Met een vriendelijke groet,  
P. W.E.G. van Gool – van Liessum, voorzitter 
A.W. Bode, secretaris 
 
Het bestuur stelt de volgende agenda voor: 

 
 

AGENDA  
voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2021 

   
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen  
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020 
4. Secretarieel jaarverslag over 2021* 
5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
6. Financieel jaarverslag 2021 

• A. Resultatenrekening 2021* 

• B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2021* vragen over 
de financiele jaarrekening s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen 
bij de penningmeester s.v.p. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 2021 en vaststelling Financieel 
Jaarverslag 2021* 

8. Benoeming kascontrolecommissie 2022 
9. Begroting 2022* 
10. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden 
11. Rondvraag, vragen s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen bij de 

secretaris s.v.p. 
12. Sluiting 

 
*Alle stukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging 
(www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl).  
Alle stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris.  

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/
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TOELICHTING bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:  
 
Ad 1. Opening en vaststelling van de agenda. 
 
Ad 2. Mededelingen 
 
Ad 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020 
 

De Algemene ledenvergadering over het jaar 2020 is door de beperkende 
coronamaatregelen met vertraging gehouden op 22 september 2021 

 
Ad4. Het Secretarieel jaarverslag 
Het secretarieel jaarverslag beoogt een beknopt overzicht te geven van de activiteiten van 
onze Vereniging in 2021. 
  

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren. 

 
Ad 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
De Steungroep brengt u op de hoogte van haar activiteiten in het afgelopen jaar, o.m. ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen met een nieuwe tentoonstelling en een nieuwe digitale 
rondleiding. 
 

Het bestuur stelt voor met genoegen kennis te nemen van de informatie van de Steungroep 
Stadsmuseum Oudewater. 

 
Ad 6. Financieel jaarverslag 2021  
Het financieel jaarverslag bestaat uit twee delen. De resultatenrekening 2021 en de Balans 
per 31 december 2021 beogen een overzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van 
onze vereniging in 2021. Het financieel resultaat over 2021 is positief. 
 

Het Bestuur stelt voor het batig saldo over 2021 toe te delen als volgt: een derde voor de 
Voorziening Stadsmuseum, een derde voor de Voorziening Aankoop en een derde aan de 
Algemene Reserve, conform het voorstel zoals gedaan in de ALV van maart 2018. 

 
Tevens leggen penningmeester en bestuur hiermee verantwoording af aan de Vereniging 
voor het financieel doen en laten in 2021. 
Daarom volgen nu eerst de bevindingen van de Kascommissie. 
 
Ad 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2021 
In de kascontrolecommissie 2021 hebben zitting Ton Spaan en Dick van de Bunt zitting. Ton 
Spaan is op de vergadering van 22 september herbenoemd en Dick van de Bunt heeft zich 
in november 2021 aangemeld ter vervanging van Wim van Rooijen. Zij hebben de financiële 
jaarstukken beoordeeld en daarover verslag uitgebracht. 
 

De kascommissie stelt de vergadering voor, het verslag van de kascommissie gezien 
hebbende, het Financieel Jaarverslag 2021 goed te keuren en daarmee het bestuur over 
2021 te dechargeren.  
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Ad 8. Benoeming kascontrolecommissie 2022 
Ter vergadering zal worden gevraagd wie voor 2022 in de Kascontrolecommissie wil 
plaatsnemen. 
  
Ad 9. Begroting 2022 
Door het wegvallen van de coronamaatregelen heeft het bestuur een begroting opgesteld op 
basis van een normaal verenigingsjaar met alle activiteiten die in een normaal jaar ook 
werkelijk plaatsvinden. 
 

Het bestuur stelt voor de begroting 2022, na toelichting en bespreking, goed te keuren. 

 
Ad 10. Bestuur, samenstelling, rooster van aftreden en werkwijze 
In de ALV van 2015 is het rooster van aftreden vastgesteld. De bestuurstermijn is vier jaar. 
Herbenoeming is mogelijk. 
NB: Al dan niet tussentijds nieuwbenoemde bestuursleden nemen in het rooster de plaats in 
van hun voorganger.  
 
Rooster van aftreden per 2022 

 Naam  Bestuurslid vanaf Aftredend per 

1 Nell van Gool – van Liessum 01-03-2001 Jaarvergadering maart 
2019=>2023 

2 Jaap van der Laan 
Mieke Kuik - Knol 

20-02-2002 
09-03-2016 

Jaarvergadering maart 
2020=>2024 

3 Ans Dionisius – Overbeek 
Ton Bode  

29-03-2007 
01-12-2021 

Afgetreden  sept 2021 
Jaarvergadering 2025 

4 Marc Croes 
André de Groot 

07-05-2012 
12-03-2020 

Jaarvergadering mei 
2022 

 
Volgens het rooster zijn Marc Croes en André de Groot aftredend. Beiden hebben zich 
herkiesbaar gesteld met dien verstande dat door regelgeving binnen de beroepsgroep van 
André hij zijn functie als penningmeester niet meer mag uitvoeren en derhalve bij herkiezing 
verder zal gaan als gewoon lid. 
Ans Dionisius was aftredend per de jaarvergadering in september 2021 maar heeft op 
verzoek van het bestuur haar taken voortgezet tot vervanging is gevonden. Als vervanger 
draagt het bestuur de heer Gerard van Roon voor. 
Op 1 december 2021 is Ton Bode aangetreden als secretaris ter vervanging van de 
eveneens tijdelijk aangebleven Gé de Gunst.  
 
Vijf gezamenlijk handelende leden van de Vereniging hebben volgens de Statuten het recht 
een kandidaat aan te dragen voor de vacature bestuurslid die ontstaat door (periodiek) 
aftreden. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, meldt u dat dan s.v.p. bij de secretaris, 
uiterlijk twee (werk)dagen voor de Algemene Ledenvergadering. Wanneer dat zal kunnen 
zijn is dus nog onduidelijk. 
 
 
Ad.11. Rondvraag 
Het Bestuur beantwoordt (eerst) de vooraf ingediende vragen. 
 
Ad.12. Sluiting. 


