Verslag jaarvergadering 24 maart 2015
1. Opening. De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs-Lommers, opent de vergadering en
heet iedereen welkom. 84 leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd (2014:
71 leden, 2013: 70 leden, 2012: 76 leden). Zij memoreert dat dit de laatste
vergadering is die zij zal voorzitten. Ondanks haar aftreden wil zij de vergadering
blijven voorzitten tot het einde, en daarmee wordt ingestemd. Alle stukken van de
vergadering zijn vooraf schriftelijk aan de leden toegestuurd, zodat iedereen alles
vooraf kon doornemen.
2. Ingekomen stukken. de secretaris meldt bericht van verhindering hebben
ontvangen van de dames H.A. Quint, M. de Weerd, M. de Kruijff en I. van Kooten
Niekerk; de heer B. Van Schaïk en de heer en mevrouw Hoogveld.
3. Verslag jaarvergadering 11 maart 2014. Het verslag van deze vergadering was
gevoegd bij de verstuurde stukken en wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2014. Ook het jaarverslag was gevoegd bij de verstuurde stukken. De
heer Van Hienen maakt bezwaar tegen het feit dat de werkgroep die de
vergaderingen van de monumentencommissie bijwoont niet wordt genoemd in het
jaarverslag. De secretaris erkent die omissie en maakt zijn excuses. Verder wordt
het verslag goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2014. De penningmeester meldt dat het jaar 2014 een
voordelig saldo heeft opgeleverd van 1000 euro. Hij stelt voor dit saldo toe te
voegen aan de algemene reserve. Het Hazendonk Publicatiefonds is te vol, het
geld daarin is ten onrechte niet uitgegeven omdat de boeken waarvoor het is
bestemd niet zijn gepubliceerd. Op de vraag waarom dit het Hazendonk
Publicatiefonds wordt genoemd legt hij uit: De heer Hazendonk heeft vóór zijn
overlijden een bedrag van 1000 gulden geschonken voor dit doel, sindsdien heet
het fonds naar hem.
De heer Van Haarlem stelt voor 1000 euro te besteden aan de vervaardiging
vaneen DVD met de foto’s van de heren Van Blokland en De Heus. Dat voorstel
wordt geaccepteerd. Voorts stemt de ALV in met de uitgave van een nog te
maken boek onder de werktitel “Kuilenburgkunde”, alles wat je moet weten over
Culemborg.
6. Verslag Kascommissie. De kascommissie bestond dit jaar uit de heren W.
Holleman en C. Jansen. De heer Jansen vertelt over de bevindingen van de
kascommissie:
“De kascommissie heeft een zeer transparante en degelijke administratie
aangetroffen. De penningmeester heeft zijn taak uitstekend vervuld, er is geen
enkel probleem aangetroffen. De heer Jansen zegt ook dat het Hazendonk
Publicatiefonds te groot is, dat geld moet worden besteed aan een voor de leden
zinvol doel”. Verder is hij van mening dat voor het voorbestaan van het
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genootschap in de huidige vorm het aantal leden zeer belangrijk is, hij adviseert
dat aantal niet onder de 750 te laten uitkomen.
De voorzitter stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De
vergadering gaat akkoord met applaus.
Het rapport van de kascommissie is achter deze notulen opgenomen.
De heer Holleman treedt af als lid van de Kascommissie. Als vervanger meldt zich
de heer A.M. Elshout. De kascommissie bestaat nu uit de heren Jansen en
Elshout.
Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2014. De vergadering verleent
decharge bij acclamatie.
Beleidsplan 2015. De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan voor 2015.
Dat is overigens hetzelfde als dat voor 2014.
Begroting 2014. De vergadering gaat ook akkoord met de begroting 2015.
Verkiezing bestuursleden: De voorzitter treedt af, gedwongen door de statuten
maar met pijn in het hart. Zoals afgesproken leidt zij niettemin de rest van de
vergadering. De heer Hogendoorn treedt ook af maar is herkiesbaar. Hij wordt
met algemene stemmen herkozen. Het bestuur stelt drie heren voor die bereid
zijn zitting te nemen in het bestuur: de heren Peter Otten, Michiel Bugter en Henk
Kerssen. De voorzitter meldt dat de functies binnen het bestuur bij de
eerstvolgende bestuursvergadering tussen de bestuursleden worden verdeeld. Die
vergadering is op 8 april 2015.
Programma excursies en lezingen. Het programma voor de rest van 2015 wordt
doorgenomen
Rondvraag en sluiting. De heer Blommers vraagt het woord, maar wil graag als
laatste aan de beurt zijn. De heer Van Schelven, burgemeester van Culemborg,
vraagt ook het woord, staat op en hangt zich de burgemeestersketting om,
kennelijk om een officiële handeling te verrichten.
Hij vraagt mevrouw Jakobs om naast hem te komen staan en houdt een
gloedvolle toespraak over wat zij allemaal heeft betekend voor de stad. Daarin
komen twee thema’s voor: Zonder Yvonne Jakobs zou Culemborg er ander
hebben uitgezien. Haar kennis van de geschiedenis is exemplarisch en haar
gedrevenheid zo mogelijk nog meer. Culemborg heeft veel aan haar te danken en
daarom heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten aan haar de
Stadsspeld uit te reiken. Een speld met het logo van Culemborg. Zichtbaar
vereerd neemt mevrouw Jakobs dit ereteken in ontvangst.
Vervolgens neemt de heer Blommers het woord. Hij heeft een boekwerk
samengesteld over een van de voorganger van mevrouw Jakobs als voorzitter van
Voet: de heer Sillevis. Hij vertelt dat Sillevis een retorisch talent is geweest en in
bloemrijke bewoordingen met ingewikkelde bijzinnen kon vertellen over de
geschiedenis van Culemborg. Hij vraagt aan twee nakomelingen van Sillevis om
naar voren te treden en samen bieden zij het boek over Sillevis aan mevrouw
Jakobs aan. Die neemt het zichtbaar geroerd in ontvangst.
Vervolgens mag de heer Borggreve het laatste woord voeren. Hij vraagt aan twee
van de nieuwe bestuursleden om elk een cadeau te halen en zegt dat de
voorgaande sprekers de hele levensloop van mevrouw Jakobs waar het haar
voorzitterschap betreft al afdoende hebben gememoreerd, maar wil daar toch aan
toevoegen dat hij vooral bewondering heeft voor de discipline die zij zichzelf
oplegt bij de uitvoering van haar taak. Tot slot stelt de secretaris op voordracht
van het bestuur de vergadering voor de scheidende voorzitter mevrouw Jakobs te
benoemen tot erelid. Dit voor haar jarenlange inzet voor het genootschap.
Onder luid applaus werd hiermee ingestemd.

