Verslag van de Algemene Vergadering van Leden Erfgoedvereniging Bond Heemschut
gehouden op vrijdag 28 juni 2019 in het Oude Stadhuis te Harderwijk
________________________________________________________________________________
Aanwezig uit het bestuur a.i.:
de heer J.A. van Gils
voorzitter a.i.
de heer P. Bosch
secretaris a.i.
de heer P. Doolaard
penningmeester a.i.
de heer P. Nijhof
lid
de heer H. Dirkx
lid
Afwezig uit het bestuur a.i.
De heer A. van der Spek

lid

de heer K. Loeff
mevrouw A. van Kampen

directeur
verslag

en verder 48 leden van de vereniging
________________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter, de heer J. van Gils, opent de vergadering om 10.30 uur en heet allen van harte welkom
in de raadzaal van het Oude Stadhuis. Ondanks dat de restauratie nog in volle gang is mogen de
Heemschutters als eerste van deze prachtige zaal gebruik maken. De voorzitter complimenteert het
bureau om steeds maar weer bijzondere vergaderlocaties te vinden.
De voorzitter is verheugd over de goede opkomst van de vergadering. Hij noemt dat er roerige jaren
achter ons liggen maar dat we nu in rustiger vaarwater gekomen zijn. Op bestuurlijk niveau is veel
werk verricht. Er zijn nieuwe statuten, een Huishoudelijk Reglement, een directiestatuut en deze
vergadering ligt o.a. het Reglement Algemene Vergadering voor ter vaststelling.
De vorige AVL is er een Raad van Toezicht (RvT) geïnstalleerd en deze vergadering zal goedkeuring
gevraagd worden aan de leden voor het reglement van de RvT. Deze vergadering staat ook de
benoeming van een nieuw bestuur op de agenda, na vier jaar is dit de laatste vergadering die door de
heer Jan van Gils als voorzitter geleid wordt.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda, de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat o.a. dankzij de inzet van de heer Frans Schouten een nieuwe commissie
Drenthe in de startblokken staat. De voorzitter is zeer verheugd dat dit gelukt is zodat ook in Drenthe
met een eigen commissie de beschermingswerkzaamheden voortgezet kunnen worden. Als alle
formaliteiten zijn afgerond zal Drenthe ook een lid afvaardigen voor de RvT.
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De commissie Zuid-Holland zal zijn voorzitter voordragen voor de RvT, deze benoeming zal de
volgende AVL op de agenda staan.
Dit houdt in dat alleen de commissie Limburg geen afvaardiging heeft in de RvT. De voorzitter
betreurt dit zeer maar hoopt dat in de toekomst alle commissies ook op bestuurlijk niveau weer mee
gaan doen.
- Huishoudelijk Reglement (afspraak AVL) ter informatie.
Het Huishoudelijk Reglement is door het bestuur vastgesteld en ligt voor ter informatie. Er zijn geen
vragen of opmerkingen over het Reglement.
3. Ingekomen stukken
- Amendementen dhr. P . Neukirchen betreffende het Reglement van Orde, ingekomen 24 juni jl.
Deze zullen bij punt 4 behandeld worden.
4. Reglement van orde Algemene Vergadering van Leden
Op basis van artikel 16 lid 5 ter vaststelling.
De heer P. Neukirchen heeft vier amendementen ingezonden. De heer Neukirchen is niet bij de
vergadering aanwezig. De voorzitter vraagt of er vanuit de vergadering nog opmerkingen zijn. Deze
zijn er niet, de amendementen worden puntsgewijs behandeld.
A. Artikel 1, lid 2 voorgesteld wordt dat de tweede zin (“De vergadervoorzitter zal de vergaderorde
en vergaderdiscipline mede gelet op die streeftijd zo nodig strikter handhaven”) wordt aangevuld
met “tenzij de Algemene Vergadering anders beslist”.
Het bestuur vindt dit een goede toevoeging, de vergadering stemt hiermee in. Het amendement
wordt aangenomen.
B. Artikel 4, lid 1 voorgesteld wordt te wijzigen in “De voorzitter geeft de leden die daarom
verzoeken, de gelegenheid in de vergadering het woord te voeren”.
Het bestuur vindt dit een goede aanpassing, de vergadering stemt hiermee ook in. Het amendement
wordt aangenomen.
C. Artikel 5, lid 4 voorgesteld wordt dit artikel betreffende spreektijd te schrappen. De voorzitter
stelt voor bij dit artikel toe te voegen “tenzij de Algemene Vergadering anders beslist”. De
vergadering stemt hiermee in.
D. Artikel 7, lid 3. Dit artikel staat al genoemd in de statuten net als artikel 7, lid 2. Dit is al geregeld in
de statuten en hoeft derhalve niet herhaald te worden. Ook het bestuur is deze mening toegedaan.
De vergadering stemt ermee in om artikel 7, lid 2 en lid 3 te schrappen.
De voorzitter dankt de heer Neukirchen voor zijn inbreng en zal hem op de hoogte brengen van de
uitslag.
Het Reglement wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.
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5. Vaststelling verslagen
- Verslag van de AVL van 1 juni 2018
- Verslag van de bijzondere AVL t.b.v. de statutenwijziging van 1 juni en het vervolg op 29 juni 2018
De heer Gijsbers complimenteert het bestuur met het resultaat van beide vergaderingen.
Er zijn verder geen opmerkingen en de verslagen worden beiden goedgekeurd met dank aan de
notulist en secretaris.
6. Jaarverslag 2018
Ter vaststelling
De heer Loeff neemt het woord en start een presentatie met korte toelichting op het jaarverslag.
Genoemd wordt:
- European Year of Cultural Heritage 2018; dit heeft in Nederland geresulteerd in een groot aantal,
deels nieuwe samenwerkingsbanden. De heer Ton Gijsbers heeft namens Heemschut inhoudelijk
bijgedragen met een lezing tijdens een Heimat-congres in Münster.
- De Nieuwjaarsbijeenkomst in het LLoyd Hotel, een succesvolle bijeenkomst, waarbij van de
gelegenheid gebruik is gemaakt om over de nieuwe statuten te discussiëren.
- De nieuwe Statuten, getekend door voorzitter Jan van Gils en secretaris Pier Bosch. Een enorme
klus geklaard door het bestuur, een belangrijke mijlpaal voor de vereniging.
- De nieuwe Raad van Toezicht is geïnstalleerd.
- Van alle acties noemt de heer Loeff de campagne ‘Red de Stolp’, een succesvolle actie. Wat doe je
met de stolpen als zij buiten bedrijf geraakt zijn. De actie heeft erin geresulteerd dat de stolpen
beter beschermd worden. Heemschut houdt dit onderwerp voor Noord-Holland op de agenda.
- Een taart is uitgedeeld aan het Noord-Hollands Dagblad om hen te danken voor alle gratis
publiciteit, dit was een leuke geste die bij gelegenheid herhaald zal worden.
- Werkgroep Monumentale Kunst; deze werkgroep wordt in het bijzonder genoemd, zij zijn actief
met 80 verschillende projecten. Dankzij bemiddeling wordt veel herplaatst, een zeer succesvolle
werkgroep.
- Werkgroep Post ’65 is opgericht om zich in te zetten voor de moderne monumenten na 1965 die
vaak niet als monument worden gezien maar wel heel bijzonder zijn. De werkgroep heeft het
eerste boekje van de nieuwe Heemschut reeks uitgegeven, Nederland aan het eind van een
millennium, op te vragen bij het Landelijk Bureau voor € 15,-.
- Heemschut academie, ook dit jaar zijn weer verschillende bijeenkomsten gehouden t.b.v.
kennisverbreding.
- De Catalina, een historisch watervliegtuig, het is helaas niet gelukt om dit vliegtuig binnen
Nederland te houden, hiermee is ook de kennis en know-how van de vrijwilligers verloren.
Publicitair gezien was de actie rondom de Catalina wel een succes.
- Interieurs, historische objecten uit interieurs worden helaas vaak verkocht. Vraag is hoe dit beter
geborgd en geregistreerd kan worden. Dit onderwerp blijft actueel.
- Nationale kerkenaanpak; religieus erfgoed, steeds meer leegstand, nu trachten met elkaar invloed
uit te oefenen naar gemeentes om te zorgen dat kerkenaanpak op de agenda komt.
- Christian en Karel zijn de commissies langs geweest, dit was zinvol, er wordt met de commissies
hard gewerkt om het erfgoed te behoeden, samenwerking met het bureau is belangrijk.
- Het ledenaantal is helaas nog steeds dalende. De heer Loeff roept ook dit jaar weer de leden op
om andere mensen enthousiast te maken over Heemschut en het lidmaatschap onder de
aandacht te brengen. Op kantoor kan informatie c.q. wervingsmateriaal worden opgevraagd.
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- Het archief. Onder leiding van Ruud Kuipers wordt het archief wat zich op de zolder van het
Korenmetershuis bevindt geschoond. Het is een enorme klus. Een deel van het archief zal over
worden gedragen aan het Stadsarchief. De heer Loeff dankt de heer Ruud Kuipers en zijn team
voor de fantastische inzet en reikt een boekenbon als bedankje uit.
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het jaarverslag. De heer Gijsbers mist de Heemschut
reis van het afgelopen jaar in het jaarverslag. De reis zal aan het jaarverslag worden toegevoegd.
De heer Gijsbers noemt dat er nog een Catalina in Nederland is, deze is echter in zeer slechte staat en
kan helaas niet meer gerestaureerd worden.
Mevrouw van der Woud stelt voor om de deelnemers aan de reis die geen lid zijn van Heemschut,
een lidmaatschap, eventueel gratis voor de periode van een jaar, aan te bieden.
De heer Peter Nijhof noemt dat er veel gebeurd is het afgelopen jaar en dat alles grondig is
vastgelegd. De heer Nijhof complimenteert de redactie en de staf met het tijdschrift. Ondanks
allerlei perikelen binnen de vereniging is het werk aan het tijdschrift altijd volop voortgezet.
De vergadering applaudisseert instemmend.
De heer Buurman roept het bestuur op om meer aandacht te besteden aan de lange termijn
planning. In verband met de milieu problematiek valt te verwachten dat veel meer mensen genieten
van eigen land en eigen erfgoed. Dit is nieuw potentieel voor de ledenwerving. De heer Buurman
noemt Heemschut graag op verjaardagen of bijeenkomsten en recent heeft dit nog een nieuw lid
opgeleverd. Ook op Open Monumentendag zou Heemschut onder de aandacht kunnen worden
gebracht. Hij roept de commissieleden op om zoveel mogelijk wervingsactiviteiten te ontplooien op
Open Monumentendag.
Mevrouw Schade van Westrum noemt dat het bureau visitekaartjes heeft met alle gegevens van
Heemschut die eenvoudig uit te delen zijn bij gelegenheden. Zij roept de leden op om deze kaartjes
te benutten en aan te vragen bij het bureau.
Mevrouw Maud Arkesteijn roept op om aandacht te besteden aan historische instrumenten, het
klinkend erfgoed. De voorzitter vraagt de commissies om hier aandacht te besteden.
Het jaarverslag 2018 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut wordt, met inachtneming van de
aanvulling m.b.t. de Heemschut reis, door de leden vastgesteld.
7. Reglement Raad van Toezicht
Het Reglement is conform artikel 10 lid 4 van de statuten ter goedkeuring aan de leden van de
vereniging.
De voorzitter informeert of er opmerkingen of vragen zijn over dit verslag. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.
Het Reglement wordt vastgesteld.
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8. Verslag en toelichting van de voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter geeft het woord aan de heer John van Duren, secretaris van de RvT. Hij vervangt
mevrouw Eefje van Duin, voorzitter RvT, die met zwangerschapsverlof is.
De RvT is de vorige AVL geïnstalleerd en bestaat uit 10 leden, dit zijn commissies en de Werkgroep
Monumentale Kunst. Drenthe, Limburg en Zuid-Holland hebben het afgelopen jaar geen leden
afgevaardigd. Limburg is een actieve commissie maar zij zullen zich vooralsnog nog niet aansluiten bij
de RvT. De nieuwe commissie Drenthe zal zich wel aansluiten. De commissie Zuid-Holland heeft
aangegeven de voorzitter af te vaardigen en deze zal de volgende ledenvergadering benoemd
worden.
De RvT heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd. De belangrijkste taak was het samenstellen van
een nieuwe bestuur en het vervaardigen van het reglement. Dit was een behoorlijke klus.
De voorzitter informeert of er vragen zijn voor de RvT. Mevrouw Caroline Koldeweij vraagt of de
Governance Code Cultuur nageleefd wordt. De voorzitter antwoordt dat zowel het bestuur als de RvT
deze code omarmd heeft en dat alle leden persoonlijk een verklaring hebben getekend om zich te
conformeren aan deze Code.
9. Verslag en toelichting van de Rekencommissie
De voorzitter van de Rekencommissie, de heer Erik Nijhof is verhinderd. Mevrouw Joke Reichardt, lid
van de Rekencommissie neemt, ook namens de overige leden, het woord en geeft een presentatie.
Tot de taken van de Rekencommissie behoren het doorlichten van de werkzaamheden van de
vereniging en de besteding van de gelden op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Zij
willen de vereniging op positief kritische manier volgen.
Ten aanzien van de financiën is de Rekencommissie nog niet helemaal tevreden. Zij pleiten voor een
structurele toelichting bij de staat van baten en lasten.
Dit jaar zijn drie zaken opgepakt. Het dalend ledenbestand, de financiële bestendigheid en een
onderzoek naar de Stichting Heemschut Hulpfonds. De financiële positie van de vereniging is op dit
moment goed maar voor de toekomst moet er een slag worden gemaakt gezien de verhouding in de
inkomensstromen (contributies, bijdragen Hulpfonds, giften en legaten).
Voorts wordt genoemd dat het cruciaal is om de statuten van het Hulpfonds aan te passen om de
financiële bijdragen aan de vereniging te borgen. Als verdere aanbevelingen uit het verslag wordt
geadviseerd om aandacht te besteden aan verjonging van de vereniging en om daar geld voor vrij te
maken.
De heer Gijsbers informeert naar de nieuwe voorzitter van de Rekencommissie. Mevrouw Reichardt
antwoordt dat het nog onderling uitgemaakt gaat worden wie deze rol gaat vervullen.
De voorzitter dankt de Rekencommissie voor haar bijdrage.
10. Korte toelichting Stichting Heemschut Hulpfonds door een van de bestuursleden van het fonds.
De voorzitter stelt de heer Pieter Baars voor, lid van het Hulpfonds, die een korte toelichting zal
geven over het Hulpfonds. De heer Baars is vier jaar lid van het bestuur van het Hulpfonds
gezamenlijk met vier andere leden. De heer Baars noemt dat de voorzitter en penningmeester van
het fonds ook de voorzitter en penningmeester zijn van het bestuur waardoor de belangen van de
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vereniging gewaarborgd zijn. De overige drie leden van het Hulpfonds hebben specifieke financiële
expertise.
Er is in het hulpfonds een vermogen van 4,6 miljoen wat door ABN-Amro Mees Pierson volgens een
gematigd offensief passief profiel belegd wordt in aandelen en obligaties. Er wordt goed in de gaten
gehouden wat de vereniging jaarlijks nodig heeft maar ook wat op de lange termijn nodig is om de
vereniging in stand te houden. Het bestuur zou graag toewerken naar een situatie waarbij alleen
extra activiteiten bekostigd worden door het Hulpfonds, maar dit is helaas nog niet zo en valt ook
niet te verwachten op korte termijn. De nieuwe statuten hebben veel prioriteit, dit zal snel worden
doorgepakt.
De heer Baars dankt de heer van Gils voor zijn voorzitterschap van het Hulpfonds en het vakkundig
behartigen van de belangen van zowel Hulpfonds als vereniging.
11. Jaarrekening 2018
Ter vaststelling en de jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is ter informatie
bijgevoegd.
De voorzitter informeert of er vragen zijn over de jaarrekening 2018. Er zijn geen vragen.
De jaarrekening van de vereniging wordt goedgekeurd door de AVL met dank aan de
penningmeester.
12. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2018.
Bij acclamatie wordt décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
13. Verlenging beleidsplan 2015-2018
Het beleidsplan 2015 - 2018 ligt voor. Voorgesteld wordt om i.v.m. de bestuurswisseling dit
bestaande beleidsplan met een jaar te verlengen. Een nieuw bestuur zal andere accenten willen
leggen of andere initiatieven willen nemen. De voorzitter informeert of er vragen zijn. Er zijn geen
vragen.
De vergadering stemt bij acclamatie in met het verlengen van het beleidsplan met een jaar.
14. Jaarplan 2019
Ter instemming
Het jaarplan ligt voor. Met dit jaarplan kan het nieuwe bestuur vooruit. De voorzitter vraagt of er
nog vragen zijn. Er zijn geen vragen.
De AVL stemt bij acclamatie in met het jaarplan 2019.
15. Voorstel contributieaanpassing
Gezien de daling van het ledenaantal en de prijsindexatie stelt het bestuur de volgende geringe
contributieaanpassing voor. De contributie is de afgelopen jaren niet aangepast.
- Het bestuur stelt voor met ingang van het verenigingsjaar 2020 de minimum ledenbijdrage van
€ 35,- naar € 37,50 te verhogen;
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- Het gezinslidmaatschap te wijzigen in “partnerlidmaatschap” en dit bedrag te wijzigen van
€ 45,- naar € 47,50.
- De bijdrage voor verenigingen en stichtingen van € 70 naar 37,50 te verlagen;
- Het bedrijvenlidmaatschap te handhaven op € 70.
Mevrouw Joke Reichardt stelt voor het lidmaatschap voor bedrijven en verenigingen gelijk te stellen
aan het partnerlidmaatschap van € 47,50.
Mevrouw Schade van Westrum vindt €10,- voor een partner te weinig en stelt voor dit lidmaatschap
te verhogen naar € 50,Er is een jeugdlidmaatschap voor het tarief van €15,- voor jongeren tot 25 jaar. Dit lidmaatschap blijft
ongewijzigd.
Mevrouw van Arkesteijn stelt voor het lidmaatschap voor bedrijven te verhogen naar €100,- en de
bedrijven te benaderen om een lidmaatschap van Heemschut in het kerstpakket op te nemen.
Mevrouw Paula Voorthuijsen pleit ervoor om het lidmaatschap voor verenigingen te handhaven op
€ 37,50 omdat zij over het algemeen erg weinig financiële armslag hebben.
Mevrouw Caroline Koldeweij stelt voor dit voorstel uit te stellen en beter uit te werken. Zij is bang
dat de contributieverhoging de vereniging leden gaat kosten. De voorzitter antwoordt dat de
discussie hierover al in het bestuur heeft plaatsgevonden.
De heer Buurman stelt voor te kijken naar draagkracht en een speciale prijs te maken voor 50 plus
leden. De voorzitter antwoordt dat de differentiatie van de leden in het jeugdlidmaatschap zit.
Er wordt gestemd:
Verhoging van de ledenbijdrage naar € 37,50 is aangenomen.
Verhoging van het partnerlidmaatschap naar € 47,50 is aangenomen.
Het lidmaatschap voor verenigingen wordt verlaagd naar € 37,50.
Het lidmaatschap voor bedrijven wordt verhoogd naar € 100.
Mevrouw van der Woud informeert naar het Lidmaatschap voor het Leven. Het Lidmaatschap voor
het Leven is afgeschaft. Het nieuwe bestuur zou kunnen besluiten dit opnieuw in te stellen.
16. Begroting 2019 en meerjarenperspectief
De begroting en meerjarenperspectief ligt voor. In het meerjarenperspectief blijkt dat er jaarlijks een
tekort is van € 260.000. Dit tekort wordt afgedekt door het Hulpfonds.
De begroting 2019 wordt ter kennisneming aangenomen.
17. Uitreiking erespeld
De erespeld wordt uitgereikt door de voorzitter aan Dolly Hartman-Hartenberg. Dolly is de afgelopen
30 jaar verantwoordelijk geweest voor de ledenadministratie en gaat nu met pensioen. Gezien haar
professionele werkhouding en betrokkenheid bij het reilen en zeilen is de erespeld zeer verdiend.
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Dolly dankt het bestuur en collega’s voor de fijne jaren die zij in het Korenmetershuis heeft
meegemaakt en spreekt de wens uit dat de vereniging veel nieuwe leden aan zich bindt.
18. Voordracht erelidmaatschap
Het voorstel ligt voor om Ton Gijsbers te benoemen tot Erelid van Heemschut gezien zijn enorme
inzet voor erfgoed en monumenten en zijn nimmer aflatende inzet binnen de vereniging.
De voorzitter vraagt instemming om Ton Gijsbers te benoemen tot erelid. De vergadering stemt van
harte en unaniem in bij acclamatie.
De heer Gijsbers dankt de voorzitter, bestuur en leden van de vergadering voor deze bijzondere eer.
19. Aftreden, benoemingen en herbenoemingen
Aftreden
Raad van Toezicht:
- De heer Sebas Baggelaar, commissie Amsterdam
- De heer Gijs van Elk, commissie Overijssel
Het bestuur (zie agendapunt 20):
- De heren Van Gils, Bosch, Doolaard, Dirkx, Nijhof, van der Spek.
De Rekencommissie:
- De heer Erik Nijhof
De wisseling van het bestuur komt bij punt 20 aan de orde. De voorzitter dankt de aftredende leden
van de RvT en de Rekencommissie voor al het vele werk wat door hen is verzet en de vergadering
bedankt hen met een hartelijk applaus.
Benoeming
-

-

Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze
commissie wordt voorgesteld mevrouw Hetty Laverman-Berbée te benoemen als lid van deze
commissie.
Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze
commissie wordt voorgesteld mevrouw Joke Reichardt te benoemen als lid van deze commissie.
Op grond van artikel 3 van het Reglement van de Rekencommissie en op advies van deze
commissie wordt voorgesteld de heer Kees de Bouter te benoemen als lid van deze commissie.
Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer Mr. Ruud Kuipers te
benoemen als lid van de Raad van Toezicht namens de Werkgroep Monumentale Kunst.
Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer P. Schat te benoemen als
lid van de RvT namens de commissie Noord-Holland.
Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgestel de heer P.D. Meijer als lid van de
RvT te benoemen namens de commissie Amsterdam.
Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer A.W. van der Spek als lid
van de RvT te benoemen namens de commissie Overijssel.
Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer P. Nijhof als lid van de
RvT te benoemen namens de commissie Flevoland.
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De voorzitter vraagt wie er bezwaar heeft tegen deze benoemingen. Er is geen bezwaar en de
voorzitter feliciteert allen van harte met hun benoeming.
20. Bestuurswisseling – toelichting door RvT
De voorzitter geeft het woord aan de heer Arjen Drijgers, lid van de RvT uit Zeeland en samen met
John van Duren en Eefje van Duin verantwoordelijk voor de zoektocht naar het nieuwe bestuur.
Er is gezocht naar een afspiegeling van de maatschappij: daar was echter weinig succes voor wat
betreft echte verjonging en man-vrouw samenstelling. Uiteindelijk is de zoektocht geslaagd via
gebruik van netwerken en wordt een team met de juiste mix en teamgeest, met Heemschuthart en
met verschillende expertise voorgesteld.
De Raad van Toezicht draagt op grond van artikel 5, lid 3 onder a voor:
Henk Hellegers, als voorzitter van het bestuur
Burgemeester van Uden en voorzitter van Brabants Heem.
De vergadering stemt in per acclamatie.
Henk Dirkx, als secretaris van het bestuur
Architect met visie, voorzitter Post ’65, lid van zittend Bestuur
De vergadering stemt in per acclamatie.
Pieter van Schravendijk, als lid van het bestuur
Nieuw lid commissie Friesland, bouwkundig en juridisch opgeleid en met ervaring in advocatuur,
bestuurlijk actief in de Oude Friese kerken.
De vergadering stemt in per acclamatie.
Evert de Iongh, als lid van het bestuur
Lid commissie Zeeland, restauratiearchitect, veel bestuurlijke ervaring binnen Heemschut ,
uitstekend in beleid rond de Ruimtelijke context
De vergadering stemt in per acclamatie.
Tot slot wordt de heer Ben van der Maat, nieuw lid van de commissie Groningen, genoemd als
beoogd penningmeester. Deze benoeming zal echter een volgende AVL op de agenda staan.
De voorzitter feliciteert de heer Hellegers met de benoeming, wenst hem heel veel succes en draagt
het voorzitterschap en de voorzittershamer aan hem over. De heer Hellegers dankt de sollicitatie
commissie voor de inspanningen die zij gepleegd hebben om dit nieuwe bestuur samen te stellen.
De heer Drijgers dankt het bestuur a.i. voor alle inzet en de voortreffelijke wijze waar zij de afgelopen
vier jaar gefunctioneerd hebben. De vergadering stemt in met een hartelijk applaus. Ook de heer
Loeff dankt het bestuur voor de plezierige en constructieve samenwerking. Hij reikt een boekje en
erfgoedbon uit als bedankje en wenst de leden veel succes met hun werk in de eigen commissies.
De secretaris dankt de medewerkers voor de steun en prettige samenwerking van de afgelopen
jaren.
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21. Rondvraag
De heer Ton Gijsbers attendeert de leden op de aanstaande Heemschut reizen. Deze zullen via de
nieuwsbrief en tijdschrift worden gepubliceerd.
22. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur en dankt allen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden d.d. 28 juni 2019
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