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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 september 2020 in de Sint Josephkerk. 
 
Aanwezig is het voltallige bestuur van de vereniging: Chris Batist (voorzitter), Jan van Heijningen 
(penningmeester), Jan Joop Veenman (secretaris), Bernadette Wenneker en Eric Luiten (notulist).  
Aantal bezoekers: 59. 
 
1 Opening 

De voorzitter opent met een welkomstwoord. Hij bedankt het bestuur van de Sint Josephkerk dat die 
het voor ons mogelijk heeft gemaakt om in deze coronatijd toch een ledenvergadering te kunnen 
houden. 
Er wordt een kort moment stilte genomen voor de leden, donateurs en een sponsor die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. 
In 2019: Jan Hertsig, Wil van den Bos Czn., Louis Hollaar en Marcel Verkade. 
In 2020: Riet Klemann-Aveskamp, Fieke Smeele-van Vree, Otto Jongmans, Bea Huckriede-van der Laan 

en Agaath Holtkamp-Brabander. 
  
2 Korte terugblik op 2019 

Met enige trost kijken wij terug op de tentoonstelling Bedevaarten die wij in samenwerking met het 
Westlands Museum hebben georganiseerd. Ook hebben we nog een enkel Historisch Café kunnen 
houden in Kwintsheul over de Heulse scouting. Nieuw was de natuurhistorische wandeling, een 
activiteit waar verrassend veel animo voor was. 

 
3 Vaststelling notulen 2019 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
4 Financiën 

De penningmeester brengt het financieel overzicht aan de orde. Het jaar 2019 wordt met een klein 
verlies afgesloten, maar de verwachting is dat dit jaar weer positief wordt afgesloten. Positief is ook dat 
het ledenaantal nog nooit zo groot is geweest als nu. We hebben momenteel ruim 140 leden/donateurs 
en ook nog eens 14 sponsors. 
De financiële stukken zijn nagezien door de kascontrolecommissie, bestaande uit Niek Duijnisveld en Ad 
van Holsteijn. Niek bevestigt dat de boekhouding akkoord is bevonden waarna de Algemene 
Ledenvergadering decharge verleent aan het bestuur. 
Niek Duijnisveld verlaat de kascontrolecommissie. De nieuwe commissie bestaat nu uit Ad van Holsteijn 
en Robert Krom. Hans van Veldhoven heeft zich bereid verklaard als reserve lid toe te treden. 

 
5 Bestuur 

Dit jaar zijn er drie aftredende bestuursleden; zij stellen zich herkiesbaar: Chris Batist, Jan Joop Veenman 
en Eric Luiten. De leden stemmen in met hun herbenoeming. 
De voorzitter haalt aan dat er steeds meer actieve vrijwilligers zijn. Dit geeft het bestuur meer ruimte. 
Het is daarom verantwoord om het aantal bestuursleden te verkleinen van zeven naar vijf. 
Het voorstel om het Huishoudelijk Reglement hierop aan te passen, met enige andere wijzigingen, 
wordt door de leden aangenomen. 
Corrie van Leeuwen was eerder al gestopt en nu stopt ook ons erelid Jan de Brabander als bestuurslid. 
Hij blijft wel vrijwilliger. Jan wordt met een fles wijn en een cadeaubon bedankt voor zijn ruim 40-jarig 
‘dienstverband’ en met name voor zijn inzet als bestuurder. 
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6 Vooruitblik op 2020-2021 

Door corona hebben we al een tijd lang geen historisch spreekuur meer kunnen houden. En dit zal zo 
blijven zolang het nodig is. Maar het is altijd mogelijk om de Kaaskelder op afspraak te bezoeken. 
Corona is er ook de oorzaak van dat de ledenvergadering moest worden door geschoven. En het is fijn 
dat de leden daar begrip voor hebben getoond. 
Ook de in mei geplande tentoonstelling in het kader van 75 jaar bevrijding kon dit jaar niet plaats 
vinden. Deze is nu door geschoven naar mei 2021. 
Het Westlands Museum heeft onze medewerking gevraagd voor een tentoonstelling over de Wateringse 
schilder Scheltema, waar wij natuurlijk graag aan voldoen. 
Zodra corona het weer toelaat, ontwikkelen we meteen weer activiteiten zoals de historische cafés en 
de natuurhistorische wandelingen. We staan te popelen. 

 
Hennie van Raaij- Lipman wordt in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet bij het inschrijven van 
nieuw verworven stukken voor ons archief. 
Het bedankje aan Hennie staat symbool voor onze dank aan al onze vrijwilligers. 

 
7 Sluiting 
 
Er volgt en lezing door Joop Alleblas: Jeugdherinneringen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. 
In een vermakelijke tijdreis gaan we op bezoek bij het gezin Alleblas en Joop in het bijzonder. De reis komt 
nóg meer tot leven door een selectie mooie oude foto’s en we worden zelfs getrakteerd op gedichten en een 
liedje. 
Namens alle aanwezigen wordt Joop door de voorzitter bedankt voor zijn verzorgde bijdrage. 
 
Hiermee wordt de Algemene Ledenvergadering afgesloten. 
 
Eric Luiten, 5 oktober 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Luiten (notulist)      Chris Batist (voorzitter) 


