
Verslag van de ledenvergadering  

van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken  

op dinsdag 13 oktober 2020 in Restaurant De Betuwe 
 

Aanwezig zijn 29 leden. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Narda en Berry Lammers, 

Hans Berkien, Thonny Zondag, Mario van der Linden, Piet Zaaijer, Ineke Venemans, Jacolien van 

Zutphen, Willem Rijneke, Dick Buijs, Minga Jongen, B.A. van Driel, Menko Menalda, André Schroën, 

Ben Manassen, Gerard de Gier en Angéle Roeffen. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Hij heet de leden welkom op deze 

uitgestelde ledenvergadering. Het is alles wat later dan gepland. Het bestuur is compleet, 

maar i.v.m. de coronamaatregelen konden helaas niet méér leden worden toegelaten. 

Wij zouden uiteraard uren kunnen praten over corona en haar consequenties, maar daarvoor 

komen de leden niet. Zij zijn er voor een ledenvergadering en de voorzitter is blij, dat die 

toch kan doorgaan. De vereniging heeft meer moeilijke tijden gekend. Hij refereert aan de 

oorlogsjaren 1940-1945. 

De secretaris meldt de berichten van verhindering. 

  

2. Aan de orde komt het verslag van de ledenvergadering van 5 november 2019. Dit wordt bij 

acclamatie goedgekeurd.  

De voorzitter constateert, dat zich nog geen kandidaten voor de lustrumcommissie hebben 

aangemeld. Hij roept aanwezigen op zich hiervoor aan het eind van de vergadering te 

melden. 

 

3. De periodiek aftredende bestuursleden H. Oosterman en A. van den Meijdenberg worden bij 

acclamatie herkozen. 

 

4. Het jaarverslag over 2019 ligt in druk bij de leden op tafel. De voorzitter geeft aan de hand 

van de foto’s een indruk van alles wat de Oudheidkamer in 2019 deed en tot stand bracht. 

Hij wijst met name op de vele ondersteuningen. Verder betreurt hij het, dat de Van der 

Capellenlezing dit jaar moet vervallen. Er was een goede spreker gevonden in de persoon van 

Prof. W.B.H.J. van de Donk, tot voor kort Commissaris van de Koning in Noord-Brabant en nu 

hoogleraar in Tilburg. Deze is dit jaar verhinderd, maar heeft voor 2021 toegezegd. 

 

5. De penningmeester licht de op het scherm geprojecteerde balans toe. Er stonden per 31 

december 2019 nog enkele vorderingen open. Dit betreft de vooruitbetaalde huur voor de 

maand januari 2020 van de BATO kantoren en opslagruimte plus de daartoe gestorte 

waarborgsom. De genoemde overige schulden betreffen de nog te betalen rekening van de 

Nieuwe Kroniek dec 2019 en de nog te betalen beleggingskosten vierde kwartaal 2019 aan 

de ING. De penningmeester meldt dat volgens een eerder gemaakte afspraak ongeveer 60% 

van het vermogen wordt belegd in aandelen en obligaties. De overige bedragen staan veilig 

op een spaarrekening. De beleggingsstrategie voor de aandelen is duurzaam , het 

risicoprofiel neutraal. Bij het begin van de coronacrisis in maart 2020 duikelde de waarde van 

die beleggingen, maar in september was er alweer een kleine beleggingswinst.  



Met behulp van een staafdiagram wordt vervolgens de ontwikkeling van het vermogen vanaf 

het jaar 2000 tot en met 2019 getoond. Ondanks het feit dat de vereniging jaarlijks ongeveer 

€ 60.000,- tot € 70.000,- uitgeeft blijft het vermogen vrijwel in stand. Dit betekent dat de 

uitgaven van de vereniging vrijwel volledig betaald worden uit het rendement van de 

beleggingen. 

 

De resultatenrekening van 

2019 laat zien dat de totale 

kosten in 2019 beneden het 

niveau van 2018 uitkwamen, 

en ook beneden de begroting.  

De verschillende onder-

steuningen in 2019 worden 

verduidelijkt met een visueel 

overzicht van de diverse 

projecten. Vervolgens wordt 

geconstateerd dat de HWT in 

2019 veel minder uitgaf dan 

begroot vanwege het niet-

verschijnen van deel 7 van het 

Biografisch Woordenboek. 

 

Namens de kascommissie neemt Dick Geurink het woord. Naar de mening van de 

kascommissie zien de stukken er keurig uit. De vergadering verleent het bestuur decharge. 

 

Aan de orde komt de begroting voor 2021. Hierbij is verondersteld dat alle normale 

verenigingsactiviteiten in 2021 gewoon doorgang kunnen vinden. Dat lijkt echter, gezien de 

Corona crisis, hoogst twijfelachtig. Als er minder kan en mag, dan zullen de uitgaven 

vermoedelijk lager zijn. In elk geval kunnen alle uitgaven worden gedekt uit rendement en 

contributie. De begroting 2021 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Ans Roefs vraagt naar de bestuurskosten. Deze zijn onder ‘overige kosten’ opgenomen. 

Verder is er inmiddels een lustrumpot van € 15.000,- die uiteraard in 2021 wordt 

aangesproken. 

Annemarie Daalderop vraagt, of de zaalhuur ook betaald moet worden, als een lezing niet 

doorgaat. Dat blijkt niet het geval te zijn. 

Gerard Volmer vindt de post Erfgoed erg hoog. Die hoogte is bepaald door het 

erfgoedsymposium, dat op 8 februari 2020 plaats vond en wellicht een vervolg kan krijgen. 

 

Dick Geurink moet vertrekken als lid van de kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door 

Herrie Leenders. 

 

6. De voorzitter licht het op het scherm geprojecteerde beleidsplan voor 2020-2021 toe. 

Een deel er van is voortzetting van de afgelopen jaren. Wel heeft het bestuur nu wat 

duidelijker gepreciseerd wat het “en Omstreken” in de naam van de vereniging inhoudt. In 



dat kader geeft de vereniging ook ondersteuning aan doelen in de naaste omgeving. Hij 

meldt ook, dat er op 12 oktober een gesprek is geweest met de beheersstichting van de 

waalschokker Neeltje Jantje. 

Ans Roefs dringt aan op een ruimer gebruik van sociale media om meer jongeren te 

bereiken. De voorzitter noemt het gebruik van Facebook en de uitreiking van de OKT-prijs als 

voorbeelden van wat er nu al wordt gedaan. 

 

7. De voorzitter licht de voorlopige plannen voor de lustrumviering in mei 2021 toe. Gradus van 

Wel juicht met name het bezoek aan het carillon als mogelijke prijs voor een kleurplaat toe. 

Naar aanleiding van zijn opmerking geeft de voorzitter aan, dat het bestuur met de 

burgemeester over het carillon sprak, die slechts de deplorabele toestand van de 

gemeentelijke financiën te berde bracht. Inmiddels is de Stichting Beiaard Tiel bezig met het 

maken van een financieringsplan voor de toekomst van het carillon. 

 

8. De voorzitter meldt, dat Toine Bäcker om persoonlijke redenen uit het bestuur is gestapt. Op 

zondag 11 oktober nam het bestuur afscheid van hem. 

 

9. Gradus van Wel vraagt, of iemand weet, waarom de straten vanaf de Markt zijn genummerd 

met uitzondering van de Vleesstraat. De secretaris belooft dit uit te zullen zoeken. 

Tineke Schipper vraagt, waarom zij als partnerlid niet de mailing van de vereniging op haar 

eigen email krijgt. De secretaris zal dat in orde maken. 

 

10. De voorzitter beëindigt de vergadering om 20.20 u.  

 

Emile Smit 


