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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 3 maart 2020. 
 
Aantal aanwezigen:  21 personen. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: Gina Klinkers, Jacob Klinkers, Henk Mulder, 
Marianne Mulders en Tinus Steenbergen. 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter, An Bierman, opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen, een 
speciaal welkom voor Frans Meek, hij zal de lezing van deze avond, “Lopen op hout´, 
verzorgen.  
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2019. 

De notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2019 worden onveranderd  
vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag 2019. 

Winny geeft een toelichting op het punt struikelstenen.  
Er komt een tentoonstelling van schilderijen van Yehudith Heymans-Gudema uit 
Jeruzalem. De schilderijen zijn van Jeruzalem overgebracht naar onze gemeente. De 
schilderijen worden eerst tentoongesteld in het gemeentehuis in Gieten, daarna 
worden ze tentoongesteld in de de Jacobuskerk in Rolde.  
Daarna worden de schilderijen te koop aangeboden. De opbrengst komt ten goede 
van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze.  
 
Er is een vraag over de terugloop in het ledenbestand. In 2018 zou het bestuur hier al 
wat aan gaan doen. Het is nu 2020, wat is er gebeurd?  
Een idee is om een flyer bij de “Toen” die huis aan huis verspreid wordt te doen. Dit 
ligt in de planning. 
 
Het jaarverslag 2019 wordt door de vergadering vastgesteld.  

 
4. Jaarrekening 2019, begroting 2020 (incl.toelichting). 

Klaas Behling licht de cijfers over 2019 toe.   
Vanaf 2019 worden de cijfers mbt Lambers-Burgerfonds apart genoemd.  
Dit geldt ook voor het Roelof Schuiling Congres. De subsidieaanvraag voor het 
Congres gebeurt door de Historische Vereniging. Dit is de reden dat het in de boeken 
van de Historische Vereniging wordt vermeld.  
 
Mbt de begroting is er een vraag over de hogere vergaderkosten: dit heeft te maken 
met de verplichte af te nemen consumpties nu we in het Dorpshuis vergaderen. De 
kosten van huur nemen echter fors af.  



Verder is er nog een vraag mbt de post Tijdschriften, het ledenaantal neemt af, 
kosten nemen toe, hoe kan dit. Dit komt door het 1-malig huis aan huis verspreiden 
van de “Toen”. We ontvangen hiervoor wel subsidie van de gemeente.  

 
5. Verslag kascommissie, bestaande uit de leden, Kees Spanjer en Jacob 

Klinkers. 

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Namens de 
commissie stelt de heer Spanjer voor, de penningmeester decharge te verlenen. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

Kees Spanjer is nog zittend lid van de kascommissie en in de plaats van het 
aftredende lid Jacob Klinkers, stelt Tinus Steenbergen  zich beschikbaar als tweede 
commissielid.  Willem Mulder stelt zich beschikbaar als reserve-commissielid.  Alle 
drie worden door de aanwezigen als zodanig benoemd, resp. herbenoemd. 

 
7. Wisselingen van het bestuur.  

A. Herbenoeming.  

      Er zijn geen herbenoemingen.  
B. Ontslag van An Bierman als voorzitter en benoeming van Geert Anninga tot 

nieuwe voorzitter.  
 
We nemen afscheid van Winny Feenstra:  
Winny wil nog graag even het woord: “We zijn in 2005 begonnen, met hulp van de 
historische vereniging Gieten. De eerste “Toen” werd huis aan huis verspreid en heeft 
een 100-tal aanmeldingen opgeleverd”. 
Winny heeft met veel plezier zijn bestuursfunctie vervuld. Hij zal nog een rol blijven 
spelen in de historische vereniging.  
 
Ook nemen we afscheid van Mariët Bloemhof,  
Mariet: “Ik ben niet zo lang actief geweest als Winny, ik vind veel dingen leuk, en het 
is nu tijd voor iets anders”.  
Mariët blijft zich wel bemoeien met Kleintje Annermarkt 
 
An Bierman zal één van de vrijgekomen bestuursfunctie op zich nemen. 
De andere bestuursfunctie  wordt ingevuld door Henk Klinkers.  
 

8. Rondvraag. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

9. Sluiting van het officiele gedeelte en pauze.  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 
 
Lezing door Frans Meek.  
Na deze korte ledenvergadering vertelt Frans Meek over lopen op klompen.  
 
 
 
Kiki Anninga 
Secretaris Historische Vereniging Annen 


