
Verslag 2e Algemene Ledenvergadering Vereniging “Historische Kring Driemond” gehouden 1 mei 2014 in het 

MatchZO te Driemond. 

 

Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Greet Groenestein, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Tjark Keijzer, Berthy 

Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Joop de Vries, Hans Buijs, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Beppie Lucassen, Rie 
Tishauser, Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris). 

Gasten: Annie Koster en haar moeder, die getrouwd was met Joop Koster. 

Afwezig met of zonder bericht: Sophia Loch, Maurits Dalmulder (presentielijst aanwezig). 

 

 

1. Opening ALV 
Leny geeft aan dat dit de tweede ALV is om de vereniging Historische Kring Driemond (HKD). Omdat er nieuwe 

gezichten (gasten en leden) aanwezig zijn, stelt iedereen zich kort voor. 

 

 

2. Mededelingen bestuur HKD 
Tom deelt mee dat hij blij is dat Dick van Gaalen zijn plaats in de Dorpsraad namens de HKD heeft ingenomen, nu hij 

zelf uit de Dorpsraad is gestapt. Hij krijgt op 12 mei 's avonds een afscheidsreceptie aangeboden tussen 19.00 en 21.00 

uur in het MatchZO (leden HKD zijn welkom). 

 
3. Verslag 1e ALV dd. 4 april 2013 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag HKD 2013 

Ook het jaarverslag wordt zonder commentaar vastgesteld. 

 
6. Financiën: 

a. Financieel jaarverslag 2013 

Jan geeft uitleg over de kosten Oranjefeest € 120 (zijn door HKD gemaakte kosten t.b.v. Presentatie boekjes).  
Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 

 

b. De kascommissie 
Cor Draijer en Henri Kalle hebben schriftelijk verslag uitgebracht van de kas en bescheiden HKD: “we hebben ze 

gecontroleerd en zijn in orde bevonden”. Cor treedt af als lid; Henri blijft; voor hun bewezen diensten worden zij door 

Leny betaald met zwart geld (drop)! Beppie Lucassen is bereid zitting te nemen in de kascommissie (zij heeft ervaring 

met penningmeesterschap). Dit wordt in dank aanvaard. 
 

c. Begroting 2014 

Door een misverstand heeft het bestuur slechts een half uur voor deze ALV een globale begroting 2014 opgesteld: 
Wij hebben nu ruim 70 HKD-leden. 

Uitbrengen van 1 boekje (deel 3)   €   800 

Bankkosten      €   120 

Huisvestingskosten HKD-huis    €   480 (schatting; wordt in overleg met Henk Niesing bepaald) 
Koffie/thee tijdens vergaderingen MatchZO  €   200 

Tenminste 1 lezing     €   150 

Diversen      €   250 
Totaal:       € 2000 

Verwachte inkomsten 2014:    € 1750; tekort € 250 aanvullen uit reserve. 

 
Opmerking Jan: Er is nog geld onderweg uit verkoop boekjes deel 2; maar formeel per kalenderjaar 2013 is er een tekort. 

Bovendien zijn wij van plan in 2015 opnieuw een fotoboek uit te geven en dat levert ons extra inkomsten op. 

Opmerking Cor: Laten we proberen aan de verkoop van boekjes wat over te houden, al is dat maar 1 euro. Verder 

moeten we qua inkomsten de nadruk leggen op het werven van nieuwe leden. 
 
Gevraagd wordt hoeveel boekjes er nog zijn: van deel 1 nog 4. Van deel 2 zijn er 24 bij Bleijenberg en 56 bij ons in 
voorraad. Hans wil er 20 van hebben. 

Jan benadrukt dat er beheer moet komen van de boekjes, want de aantallen komen niet helemaal overeen met de 

financiën. Dat kan uiteraard als er boekjes cadeau gegeven worden, maar dat moet wel centraal gemeld worden. 

Volgend jaar wordt een fotoboek uitgegeven. 
En volgend jaar zal de begroting tegelijk met de jaarstukken rondgestuurd worden. 

 



5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar) 

Jan is herkiesbaar en wil dat in ieder geval nog 3 jaar voortzetten. Leden gaan akkoord. 
 

7. Wat verder ter tafel komt 

Leny heeft een historische verjaardagskalender en vraagt alle leden hierop hun verjaardag aan te geven. De kalender 

krijgt een plaats in het HKD-huis. 
 

8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

9. Sluiting 

Leny sluit deze 2e Algemene Ledenvergadering. 
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