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Notulen van de Algemene ledenvergadering (ALV) 2021 van de Historische Vereniging Deventer,
gehouden op zaterdag 18 december 2021 in de Schalm.
Aanwezig: Henk van Baalen (voorzitter), Ben Monsma (secretaris), Jan Webbink
(penningmeester), René Berends (lid), Arnon Brouwer (lid) en Maria Janssen (notulist).
1.

Opening door Henk van Baalen

Bij brief van 2 december 2021 is aan de leden aangekondigd dat vanwege het coronavirus en de
maatregelen van de overheid daaromtrent de ALV 2021, die zou plaatsvinden op 19 december 2021, geen
doorgang kan vinden. Deze ALV wordt op video opgenomen en deze video is vanaf 25 december 2021 te
zien via een link op de website van de vereniging.
En vanwege de binnenkort verwachte nieuwe coronamaatregelen is het bestuur reeds op 18 december
bijeengekomen.
De agenda is als bijlage bij de genoemde brief opgenomen. De overige vergaderstukken (de notulen van de
ALV 2020, het jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag 2020 en het verslag van de
kascontrolecommissie 2020) zijn gepubliceerd op de website van de vereniging.
Zoals medegedeeld in de genoemde brief van 2 december konden vragen, voorstellen, opmerkingen of
bezwaren naar aanleiding van de beslispunten in de agenda tot uiterlijk vrijdag 17 december 2021
schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging, hetzij per e-mail, hetzij per brief. Bij
geen reactie zou het bestuur ervan uitgaan dat met alle voorstellen wordt ingestemd.
Er is vóór de genoemde deadline één opmerking binnengekomen. Eén lid heeft uitdrukkelijk gevraagd om
meer vrouwen in het bestuur! Dit onderwerp heeft zeker de aandacht van het bestuur.
Daar er geen bezwaren zijn binnengekomen zijn alle voorstellen van het bestuur aangenomen.
2.

Vaststelling notulen van de ALV 2020, gehouden op 16 december 2020.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3.

Bespreking Jaarverslag van het bestuur over 2020

Het jaarverslag wordt ongewijzigd aanvaard.
4.

Rekening en verantwoording van het bestuur over 2020

De rekening en de verantwoording van het bestuur over 2020, die door de penningmeester schriftelijk
zijn toegelicht in het financieel jaarverslag 2020, worden ongewijzigd aanvaard.
5.

Verslag van de kascontrolecommissie 2020

Jan Webbink leest het verslag voor:
De ontvangsten waren €2400,-- meer dan vorig jaar.
Uitgesplitst: €1100,-- meer door contributie/donatie/sponsoren. En €1300,-- meer door Vrienden.
De uitgaven waren €1400,-- hoger dan vorig jaar.
Uitgesplitst: bijeenkomsten (video) €900,-- meer, en drukwerk €500,-- meer.
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Het leden aantal was begin 2020: 737 leden, en eind 2020: 730 leden. Per saldo 7 minder.
Het verslag is positief en wordt aanvaard.
6.

Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid

Aan het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid, onder dankzegging aan de
penningmeester voor het gevoerde financiële beheer.
7.

Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie

De heer L.C.H. Kroes treedt na drie jaar af.
Zitting blijven houden de heer T. Balsink (derde jaar) en de heer G.M. Holtkamp (tweede jaar).
Dank aan de kascommissie.
8.

Bestuurssamenstelling

Ivo Kroes legt op eigen verzoek zijn functie van secretaris neer.
Hij wordt opgevolgd door Ben Monsma met assistentie van Maria Janssen (notuliste).
Ivo Kroes treedt ook af als bestuurslid.
Arnon Brouwer is herbenoemd als bestuurslid.
9.

Vaststellen van de contributie voor 2022

Overeenkomstig het bestuursvoorstel wordt besloten de contributie voor 2022 te handhaven op het
bedrag van € 17,50 per huisadres per jaar. Bij dit geringe bedrag is het Deventer Jaarboek inbegrepen.
10.

Rondvraag

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
11.

Sluiting

De ALV 2021 wordt onder dankzegging aan Ivo Kroes gesloten.
Deventer, 18 december 2021
Ben Monsma
secretaris
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