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Verslag van de jaarvergadering op zaterdag 9 april 2016. 

 

Aanwezig: het bestuur, bestaande uit A. van der Ziel, A. Esman, W. Scholl, G. Klein Willink, L. Bolster, 

D. Somsen en H. Floors. Tevens aanwezig tweeëndertig belangstellenden. 

Drie personen hebben schriftelijk bericht van verhindering gestuurd. 

1. Opening 

Voorzitter Bert van der Ziel heet allen welkom. Hij licht daarbij toe hoe hij heeft getracht de 

Historische Kring en met name de core business daarvan, te weten het tijdschrift Old Ni-js, 

op goede wijze vorm te geven (zie bijgevoegd verslag). Hij legt daarbij uit dat de thuissituatie 

zodanig is dat hij het voorzitterschap van zowel de redactiecommissie als van de kring niet 

meer kan volhouden zodat hij heeft besloten het bestuur van de Kring te verlaten. 

De voorzitter stelt hij voor om het agendapunt bestuursverkiezingen te behandelen direct na 

het agendapunt nr. 4, te weten: Vaststelling van het jaarverslag 2015 en de plannen voor 

2016. 

 

2. Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2015. 

De notulen van de ledenvergadering van 11 april 2015 worden zonder wijzigingen 

vastgesteld met dank aan de secretaris. Naar aanleiding van de behandeling van het verslag 

wordt gevraagd om dit in het vervolg - net als al het geval is met het beschrijvend jaarverslag 

-  ook op te nemen in de website. De secretaris zal daarvoor zorg dragen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering noch is sprake van het 

doen van mededelingen. 

 

4. Vaststelling van het beschrijvend jaarverslag 2015 en de plannen voor 2016. 

Het beschrijvend jaarverslag 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Dit is voor de heer Rutgers aanleiding te vragen om in het vervolg frequenter actualiteiten in 

de website op te nemen. De voorzitter antwoord dat dit wel wenselijk is maar dat bestuur en 

werkgroep daarmee worstelen omdat de leden te weinig kennis van zaken hebben op dat 

gebied. Het bestuur wil zich er voor inzetten om dit te verbeteren. 

De heer De Groen vraagt vervolgens om ook de statuten van de vereniging op de website te 

plaatsen. Ook dat zal geregeld worden. 

Voor wat betreft de plannen voor 2016 geeft de voorzitter aan dat de vorig jaar 

aangekondigde verschijning van het boek over het werk van Hendrik Odink, een uitgave van 

de historische Kringen van Borculo, Neede en Eibergen samen, naar het zich laat aanzien in 
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november van 2016 zal verschijnen. Dat zal tot gevolg hebben dat het komt in de plaats van 

twee uitgaven van Old Ni-js. Naast het verschenen maart nummer van onze periodiek zullen 

de leden in het lopende kalenderjaar dus nog éénmaal Old Ni-js en het boek met de nog niet 

uitgegeven werken van Hendrik Odink ontvangen. Verder wijst de voorzitter op de in de 

weekends van 21 en 22 mei en 28 en 29 mei a.s. in “’t Spieker”  te organiseren 

tentoonstelling rond het 250 jarig bestaan van de landsgrens tussen Duitsland en de 

Achterhoek; de jaarlijkse excursie, die inmiddels al zoveel belangstelling genoot dat hij 

geheel is volgeboekt; de Open Monumentendag die ook dit jaar weer door de Erfgoedkoepel 

Berkelland wordt georganiseerd en waaraan onze kring en museum De Scheper weer zullen 

meewerken voor wat betreft de Eibergse monumenten. Tenslotte noemt de voorzitter nog 

het filmfestival 2016 dat al plaats vond en zich mocht verheugen in zodanige belangstelling 

dat in de grote zaal van “’t Spieker” nog stoelen bijgeplaatst moesten worden. 

De heer Rutgers vraagt naar het boek over Holterhoek dat nog zou gaan verschijnen. Dit is 

nog steeds in voorbereiding in samenwerking met de Volksfeestvereniging Holterhoek. Die 

vereniging viert op 4 september 2017 haar eeuwfeest en hoopt bij die gelegenheid het boek 

te laten verschijnen. De kopij voor het boek is zo ongeveer gereed. Het is voornamelijk nog 

een financiële kwestie om het boek te kunnen doen verschijnen.  

 

5. Bestuursverkiezingen. 

Aftredend, doch herbenoembaar is het bestuurslid Hennie Floors. Op voorstel van het 

bestuur wordt door de aanwezigen besloten dit bestuurslid nog eens voor een 

zittingsperiode te benoemen. 

Aftredend zijn de voorzitter Bert van der Ziel en het bestuurslid Dick Somsen. Beiden stellen 

zich niet opnieuw verkiesbaar. Het bestuur heeft uitgezien naar nieuwe kandidaat-

bestuursleden. Voorgesteld wordt om de heer Arie Ravesloot als zodanig te benoemen. 

Statutair is het aan de ledenvergadering om nieuwe bestuursleden te benoemen. Het 

bestuur zelf kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter. De heer Ravesloot is bereid een 

benoeming als bestuurslid te aanvaarden en heeft aangegeven op later tijdstip (1 juli a.s.) 

een benoeming tot voorzitter te zullen aanvaarden. Vervolgens stelt de heer Ravesloot zich 

aan de vergadering voor. Hij wordt daarna door de vergadering bij acclamatie benoemd. 

Aansluitend richt de voorzitter zich tot het aftredende bestuurslid Dick Somsen. Hij kan 

ondanks de wens van de heer Somsen niet nalaten om diens verdiensten voor de historische 

kring nog even te benadrukken. Het bestuur prijst zich gelukkig dat Dick Somsen zich ook na 

zijn aftreden nog wil inzetten voor allerhande zaken zoals het werven van nieuwe leden, het 

verkopen van boekwerken en het verzenden van Old Ni-js. 

Het bestuur zal uitzien naar een kandidaat om uiteindelijk ook de heer Somsen te kunnen 

vervangen. Daarbij gaat de voorkeur naar een persoon die deelneemt in de 

redactiecommissie en van daaruit de functie van bestuurslid op zich wil nemen zodat de 

relatie tussen redactie en bestuur in stand blijft. 

Vice voorzitter Wim Scholl spreekt aansluitend ook Dick Somsen toe en dankt hem voor zijn 

grote inzet en voor de bereidheid voor de kring te blijven werken. Hij biedt het vertrekkende 

bestuurslid namens het bestuur een geschenkenbod en bloemen aan. 

Dan richt hij zich ook tot de scheidende voorzitter. Hij dankt hem voor zijn inzet om met 

name de kwaliteit van het tijdschrift Old Ni-js op niveau te houden en voor zijn inzet om te 
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komen tot oprichting van het Historisch Archief. Ook de scheidende voorzitter krijgt van het 

bestuur uiteraard een geschenkbon en bloemen.  

Vervolgens verlaat Bert van der Ziel de vergadering in verband met privé aangelegenheden.  

 

6. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2015. 

De financiële stukken zijn bij aanvang van de vergadering aan de aanwezige leden uitgereikt. 

Penningmeester Wim Scholl geeft een toelichting op de jaarrekening 2015. Naar aanleiding 

daarvan vraagt de heer De Groen om in het vervolg ook een toelichting op de financiën te 

geven op de website. Dat zou ook wettelijk verplicht zijn. Desgevraagd legt de 

penningmeester uit dat de vrijwilligersdag is ingesteld als vervanging van het kerstpakket 

voor de vrijwilligers en de bestuursdag die vroeger bestond. De vrijwilligersdag vond in 2015 

voor het eerst plaats en voor 2016 is dus ten tweede male een bedrag hiervoor gereserveerd. 

Verder vraagt de heer De Groen naar de reden waarom de rente van het jaar 2015 op de 

cent nauwkeurig hetzelfde is als de rente over het jaar 2014. Dit blijkt te maken te hebben 

met het door de penningmeester gebruikte verslagjaar. Dat moet feitelijk gelijk zijn aan het 

kalenderjaar en inmiddels is het ook zodanig herberekend.  

Tenslotte legt de penningmeester uit dat de reservering van gelden voor de Open 

Monumentendag betrekking heeft op een reserve van de Erfgoedkoepel Berkelland. Deze 

koepel is een informeer verband zonder inkomsten of penningmeester. Nu ze echter 

middelen over hield aan de Open Monumentendag 2015 is aan de Historische Kring Eibergen 

gevraagd om die middelen te boeken en te reserveren voor de Erfgoedkoepel Berkelland. 

Vervolgens worden de financiële jaarstukken akkoord bevonden.   

 

7. Kascommissie. 

De kascommissie was voor wat betreft de controle over het jaar 2015 iets anders 

samengesteld dan aanvankelijk besloten werd. Wegens ziekte kon de heer Arie Heussinkveld 

niet als voorzitter optreden. De heer Hennie van Doorn nam die functie over. Als tweede 

commissielid trad nu het reservelid, de heer Arnold Kion op. Voorstel is nu om voor de 

controle van de stukken over het jaar 2016 deze beide heren wederom te benoemen en 

bovendien een reservelid te benoemen. De heer De Groen is bereid als reservelid op te 

treden. Hij wordt als zodanig benoemd met instemming van de aanwezigen. 

Namens de kascommissie vertelt de heer Kion dat bij de controle er in zijn algemeenheid 

cijfermatig geen onoverkomelijkheden zijn geconstateerd. Wel heeft de commissie 

opgemerkt dat statutair het boekjaar gelijk behoort te zijn aan het kalenderjaar terwijl dat in 

de praktijk niet het geval was. De penningmeester heeft vervolgens de boekhouding 

aangepast, waarna de commissie opnieuw heeft gecontroleerd en de administratie in orde 

heeft bevonden. Verder gaf de commissie het advies om de bankafschriften in het vervolg 

zelf uit te printen in plaats van gebruik te maken van de door de bank toegestuurde 

exemplaren. Dat zou een redelijk bedrag opleveren. Hij gaf het advies de penningmeester, en 

daarmee het hele bestuur, decharge te verlenen over het in 2015 gevoerde financiële beleid. 

Dit advies werd door de aanwezigen unaniem overgenomen. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 
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De heer Schmit Weijmans vraagt naar de derdenbeslaglegging op “’t Spieker” en de 

mogelijke gevolgen die dit kan hebben op de eigendommen van de Historische Kring. Daar 

blijkt volgens ingewonnen juridisch advies, voor onze kring als huurder geen risico aan 

verbonden te zijn. Bovendien is voor alle zekerheid een inventarisoverzicht in tekst en foto’s 

aangemaakt.  

De heer De Groen vraagt of bevorderd kan worden dat de gemeente de straatnaambordjes 

van een verklarende tekst voorziet. De voorzitter adviseert deze vraag aan het 

gemeentebestuur voor te leggen. 

Wanneer blijkt dat van de rondvraag geen gebruik meer wordt gemaakt sluit de voorzitter de 

vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling. 

 

 

    Eibergen,     april 2017 

    Het bestuur van de Historische Kring Eibergen, 

    De voorzitter,   de secretaris, 

 

 

 

(A. van der Ziel)  (A.G.J. Esman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eibergen, 10apr16, A.E. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


