HISTORISCHE KRING ELDEN
VERSLAG VAN DE 37e ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 23 maart 2017 om 19.30 uur in Dorpshuis “Ons Gebouw” te Elden.
1
Ontvangst met koffie en gelegenheid tot het doornemen van vergaderstukken
De aanwezigen komen binnen, noteren hun naam op een presentielijst, maken een praatje.
Totaal aantal aanwezigen tijdens de vergadering: 22 leden en 6 bestuursleden.

Opening door de voorzitter, de heer Geert Visser
2
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij meldt, dat de volgende leden een bericht van verhindering hebben gemeld aan de secretaris:
Familie Hartgers, Rob Hanou, Dick Bruinsma, Josan Tielen, Brigit Willemsen, Theo Boekhorst, Irma Sent, Fredy
Scheers.
3
Goedkeuring notulen 34e Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2016
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24.3.2016 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.
De secretaris wordt dankgezegd.
4
Goedkeuring notulen 35e en 36e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 oktober 2016
De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 20.10.2016 worden goedgekeurd. Er zijn geen
opmerkingen. De secretaris wordt dankgezegd.
5
Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt niet ter vergadering voorgelezen. René Maassen merkt op, dat het jaartal 2015 op
pagina 2 bij het onderdeel ´Kringbulletin´ moet zijn 2016. De secretaris meldt dit direct te wijzigen in het verslag.
Het jaarverslag 2016 wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De secretaris wordt dankgezegd.
In dit verband memoreert de voorzitter het afgelopen jaar, waarin vele activiteiten zijn georganiseerd. Vanuit de
leden is daarop ook positief gereageerd tijdens en kort na deze activiteiten.
6
Financieel jaarverslag 2016/begroting 2017/vermogensopstelling 31.12.2016
Het financieel jaarverslag 2016, de begroting 2017 en vermogensopstelling van 31.12.2016 worden niet ter
vergadering voorgelezen. De heer Henk Molenaar, penningmeester, licht de cijfers toe.
De bestuurskosten zijn over 2016 hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met de notariskosten in verband met
de vernieuwing van de statuten en met de aanschaf van een beamer.
Jaap Purmer vraagt of dit overzicht ook op papier kan worden verstrekt. Afgesproken wordt, dat dit volgende
keer zal worden geregeld.
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt
dankgezegd.
7
Verslag van de kascommissie
De heer Arno Maan en de heer Jan Kiekebosch maken deel uit van de kascommissie. Namens hen voert Arno
Maan het woord. Hij meldt dat op 2 maart 2017 de administratie van de penningmeester is gecontroleerd en dat
er geen onregelmatigheden zijn ontdekt. Hij noemt drie punten die van belang zijn:
-beheer: we hebben geconstateerd dat dit bij de penningmeester in goede handen is
-begroting: de penningmeester is hierbij netjes binnen de begroting gebleven
-begroting 2017: deze is naar ons oordeel realistisch opgesteld
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Een opmerking: de organisatie Dodenherdenking. De HKE heeft hiervoor van de Oranjevereniging een vergoeding
ontvangen voor de periode van drie jaren. Na deze periode zullen de kosten door de HKE moeten worden
opgebracht. Het is wel een aandachtspunt voor de HKE.
Henk Molenaar reageert: het bestuur is op zoek naar een externe bron voor de organisatie hiervan. Met name het
wijkteam zal hiervoor worden benaderd.
Willem van der Wagen merkt op: een compliment voor de wijze waarop de HKE dit in de laatste jaren heeft
opgepakt; dit dient mijns inziens te worden voortgezet.
Namens de kascommissie verklaart Arno Maan akkoord te gaan met de financiële verslaglegging en vraagt de
vergadering het bestuur decharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord.
De heer Arno Maan is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil toetreden tot de
kascommissie. Albert Roovers stelt zich hiervoor beschikbaar.
8
Verkiezing bestuursleden
De voorzitter meldt, dat hij zelf en de archivaris, Jan van Kampen aftredend en herkiesbaar zijn. Er zijn geen
namen van tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. De heren Visser en Van Kampen worden door de Algemene
Ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd en krijgen applaus.
9
Mededelingen / plannen voor het 35e Kringjaar
Geert Visser geeft het woord aan Hans Putman, die het onderwerp ANBI toelicht. Sinds de vernieuwing van de
statuten, 22 november 2016, is de HKE een ANBI-instelling met culturele status. Door de erkenning als culturele
ANBI mogen giften met 25% worden verhoogd.
Wijziging van de statuten van onze vereniging heeft onder andere te maken met het feit dat het bestuur aan de
voorwaarden wilde voldoen om erkend te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Als ANBI hoeft over een gift geen schenkbelasting te worden betaald en de gift is voor de gever aftrekbaar van
het inkomen bij de belastingaangifte.
Hans Putman licht toe wat het betekent als iemand aan de Historische Kring Elden een gift geeft. Hierbij heeft hij
twee rekenvoorbeelden gemaakt om een en ander wat inzichtelijker te maken. Het ene voorbeeld is een gewone
gift en het andere voorbeeld gaat om een periodieke gift. Deze voorbeelden worden getoond aan de vergadering.
Bij een periodieke gift moet een overeenkomst worden opgemaakt.
Eén lid heeft al gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden en geeft nu een periodieke gift aan onze
vereniging.
Aan welke voorwaarden een gift of een periodieke gift moet voldoen en welk bedrag fiscaal mag worden
afgetrokken staat vermeld op de website www.historischekringelden.nl onder het kopje De Kring/ ANBI.
De Vereniging Historische Kring Elden beschikt over schriftelijke overeenkomsten aangaande een periodieke gift.
Contact hiervoor kan worden opgenomen met de penningmeester H.J. Molenaar, tel. nr. 026-3815145 of email:
info@historischekringelden.nl
Geert Visser geeft het woord aan Jan Storms, die het programma voor 2017 toelicht:
Gedurende het laatste weekend van januari (27, 28, 29) heeft de tentoonstelling over de Collectie Herman
Hoogveld veel bezoekers getrokken. Er zijn onderling veel gesprekken geweest, informatie uitgewisseld, veel
respons gekomen op de getoonde foto’s en er kwamen veel positieve reacties. Ook van buiten de HKE waren er
veel bezoekers.
De lezing van vanavond, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden door Ton
Janssen, secretaris van de Historische Kring Midden-Betuwe: Drie eeuwen tabakscultuur in de Betuwe.
Verder ziet het programma voor 2017 er als volgt uit:
-20 april
-lezing Peter Tijssen: De aard van de memories van successie
-4 mei
-Dodenherdenking
-18 mei
-filmavond Collectie Herman Hoogveld
-27 mei
-excursie fietstocht met thema Audrey Hepburn door gids Jan van Kampen
-5 augustus
-excursie Kasteel Doorwerth door gids Jan van Kampen
-13 augustus
-oogstfeest Elden; kraam voor Historische Kring Elden
-23 november
-lezing over Westerveld, in relatie tot het 35-jarig jubileum van de HKE op 22.11.2017
Ook dit jaar zal de HKE weer medewerking verlenen aan de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag
28.10.2017. Het thema van deze dag is: Geluk.
Hein Reusken: informeert of de lezing over Westerveld kan worden gecombineerd met de opening van de tuin en
de onthulling van het borstbeeld van baron Van Voorst tot Voorst. Opgemerkt wordt, dat dit nog dient te worden
nagegaan. Of het allemaal tijdig en tegelijk kan plaatsvinden is de vraag.
10
Rondvraag
Willem van der Wagen: informeert naar de huisvesting HKE in de Noodwoning. Hoe is de status gebruik
Noodwoning door de HKE? Is de toekomst zeker gesteld? De heer Van der Ende wordt op 24 april a.s. 97 jaar.
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Geert Visser antwoordt: In het verleden is contact geweest met de gemeente Arnhem en met Volkshuisvesting.
Volkshuisvesting wil huurcontract op termijn overnemen. Hoewel een en ander niet schriftelijk is vastgelegd, is er
een mondelinge afspraak om te zijner tijd deze kwestie goed te regelen in goed overleg.
Arno Maan: informeert naar de dijkhuizen aan de Huissensedijk, die toch Eldens Erfgoed zijn, alsmede naar het
oude Brinkman Visser Gemaal, dat nu wordt gerestaureerd. Wat is de bestemming?
Geert Visser antwoordt: het gemaal wordt nu gerestaureerd. Het is gekocht door Volkshuisvesting voor een
symbolisch bedrag. Met subsidie van de provincie is het opgeknapt en wordt het verbouwd tot museumwoning.
Te zijner tijd zal het te bezichtigen zijn.
René Maassen: stelt voor om de leden die overlijden op te nemen in het jaarverslag. Dit voorstel wordt
overgenomen.
Ben Holleman: heeft via e-mail voorgesteld om een themanummer te besteden aan de erfenis uit de Collectie
Herman Hoogveld. Het bestuur heeft hierover overleg gehad en is tot het besluit gekomen dit idee niet over te
nemen. Bij gelegenheid van het 35-jarig jubileum in november 2017 zal het Kringbulletin een ander thema krijgen
en er is gekozen voor ‘Westerveld’.
11
Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 u de vergadering.
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE

3

