
 
 

Algemene Ledenvergadering 2021 van de Historische Vereniging Steenderen 
 

1. Opening 
Net als vorig jaar kunnen we ook dit jaar de Algemene Ledenvergadering niet op de normale manier 

houden. Zoals we in de Zwerfsteen van maart 2021 al aankondigden, stellen we voor om de ALV 2021 

digitaal en schriftelijk af te handelen om de leden toch de kans te geven om mee te praten, vragen te 

stellen en mee te denken over de toekomst van HVS.  

 

U bent dan ook allen van harte uitgenodigd om dat als volgt te doen:  

We zetten het concept- jaarverslag, de concept-jaarcijfers en het verslag van de kascontrole op 

http://www.hvsteenderen.nl/vereniging/alv.  

Omdat nog niet alle leden internet en/of e-mail hebben sturen we deze jaarstukken ook nog op papier 

mee met de volgende Zwerfsteen (juni 2021). De leden kunnen dan tot twee weken na het verschijnen 

van die Zwerfsteen op de jaarstukken reageren of opmerkingen aandragen voor de rondvraag. We 

zullen daarna op de website én in de volgende Zwerfsteen verslag doen hoe we de reacties hebben 

afgehandeld. Als u niet reageert gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de stukken en met deze 

wijze van afhandeling van de Algemene Ledenvergadering 2021. 

 

2. Mededelingen 
- Op 31 maart 2020 is onze oud-voorzitter Wim Achterkamp aan de gevolgen van prostaatkanker 

overleden. Hij werd 74 jaar. Wim was vanaf 2002 bijna tien jaar voorzitter en drijvende kracht van 

onze vereniging. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken 

van dit verlies.  

- Afgelopen najaar heeft oud-voorzitter Paul Kok zijn lidmaatschap opgezegd. Hij gaat nieuw bouwen 

in Lochem en woont voorlopig op Ruighenrode. Hij wenst onze vereniging een goede tijd toe.  

- O.a. door de aanleg van glasvezel hebben veel leden een nieuw e-mailadres gekregen. Ook 

verhuizing, overlijden, en andere mutaties graag doorgeven aan secretariaat@hvsteenderen.nl.  

Ook als er met de bezorging of mailing iets fout gaat horen we dat graag! 

- Zoals in de Zwerfsteen 2020-3 is toegezegd zijn de oorlogsverhalen op de website geplaatst.  

- Met de aangekondigde omruilactie van het boekje ‘Iets uit de Geschiedenis van Steenderen en 

Bronkhorst’ van Dr. A. ten Doesschate starten we zodra het archief weer voor publiek open mag.  

 

3. Notulen ALV 2020 
Doordat de gebruikelijke Algemene Ledenvergadering niet kon doorgaan zijn er ook geen notulen 

gemaakt. Omdat er voor deze uitzonderlijke situatie geen draaiboek is, geven we u hierbij als een soort 

notulen een korte beschrijving over hoe we de ALV vorm hebben gegeven:  

We hebben de stukken voor de ALV (jaarverslag 2019, jaarcijfers 2019 en het verslag van de 

kascontrole op de website gezet én later meegestuurd met de Zwerfsteen van juni 2020. Op die manier 

kon iedereen de stukken inzien en reageren. Daar zijn enkele reacties op gekomen die naar 

tevredenheid zijn afgehandeld, zodat de jaarstukken zijn goedgekeurd.  

 

4. Verslag verenigingsjaar 2020 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2020 uit vijf leden: Voorzitter Bertus Rietberg, secretaresse 

Francine van Leeuwen, penningmeester Marianne Nieuwenhuis en leden Ben Lebbink en Anton Baars.  

Aan het eind van 2020 heeft de vereniging 425 leden. Dit is een toename van zes leden ten opzichte 

van 2019. Het bestuur vergadert maandelijks behalve in juli en augustus.  

 

Corona heeft grote invloed gehad op ons verenigingsjaar. Zo zijn enkele bestuursvergaderingen niet 

doorgegaan, zijn er geen publieksactiviteiten georganiseerd, is onze archiefruimte grotendeels gesloten 
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geweest voor bezoek en zijn onze vrijwilligers van de Archiefcommissie en Digitalisering tijdens de 

lockdown niet samengekomen. Individueel zaten er wel regelmatig vrijwilligers op het archief te 

werken. 

Het aantal vrijwilligers is uitgebreid tot 43. Er is een nieuwe werkgroep gestart die zich bezighoudt met 

de fototegels en de geschiedenis van Steenderen. De overige vrijwilligers hebben zich beziggehouden 

met het Archief, de Redactie, het schrijven van artikelen, het actueel houden en uitbreiden van de 

website, het bezorgen van de Zwerfsteen en het gidsen van de stadswandeling in Bronkhorst. 

Er is één stadswandeling door Bronkhorst geweest, de andere twee geplande wandelingen zijn 

geannuleerd i.v.m. corona. 

Ook in 2020 zijn er vier Zwerfstenen uitgebracht conform onze doelstelling, waarvan één dubbeldik 

nummer ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, met ooggetuigenverhalen uit WO II. 

De Vereniging is vanuit het bestuur vertegenwoordigd in de Ledenraad van Coöperatie Erfgoed 

Gelderland, de commissie Open Monumentendagen Bronckhorst, de Denktank Historische 

Verenigingen van Erfgoed Gelderland, de werkgroep Dorp en Rand van de Gemeente Bronckhorst en 

de Werkgroep Vitale Kernen Steenderen. Vrijwel al deze bijeenkomsten vonden digitaal plaats.  

Met kerst 2020 hebben we alle HVS-leden verrast met het boekje ‘Iets uit de Geschiedenis van 

Steenderen en Bronkhorst’ van Dr. A. ten Doesschate en vanwege de bijzondere omstandigheden 

kregen alle vrijwilligers bovendien een kerstpakketje. 

 

5. Financieel verslag van de penningmeester  
Bij dezen bied ik u de jaarcijfers aan over het jaar 2020.  

Ook 2020 is een bijzonder jaar geworden en is nog met een positief saldo afgesloten.  

Zoals in het financieel verslag van 2019 al stond vermeld kan ook dit jaar de jaarvergadering, die voor 

eind maart gepland stond, niet doorgaan i.v.m. de pandemie.  

Als bestuur hebben we dan ook besloten om de cijfers wederom op de website te plaatsen en hebben 

we de opzet aangepast. Om de verwerking van de jaarcijfers wat te vereenvoudigen zijn we bij de 

samenstelling van de jaarrekening overgestapt naar een resultatenrekening zonder overlopende posten. 

Omdat er vrij weinig overlopende posten zijn, en als ze er zijn elk jaar ongeveer hetzelfde, zijn wij van 

mening dat op deze vereenvoudigde manier een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het 

vermogen en het resultaat van de vereniging. In het bestuur hebben we ook afgesproken dat er in de 

eerstvolgende uitgave van de Zwerfsteen hier ook nog aandacht voor zal zijn. De cijfers zijn nu 

gebaseerd op de inkomsten en uitgaven. Daarnaast is er een actueel overzicht van het saldo per 31 

december 2020 te zien en hebben we een jaaroverzicht 2016-2020 met een prognose voor 2021 erbij 

gezet.  

Door de kascommissie, bestaande uit de heren Wilfred van der Weijden en Peter van Drunen is 

goedkeuring verleend. Voor het volgende jaar zijn we op zoek naar één of twee nieuwe leden die de 

boeken kunnen controleren. Meldt u dus aan, dan zorg ik dat de koffie klaar staat.  

Als u vragen heeft over de cijfers dan kunt u hierover contact met mij opnemen via email: 

penningmeester@hvsteenderen.nl. 

 

6. Bestuursverkiezingen 
- Penningmeester mw. M. Nieuwenhuis aftredend en herkiesbaar. 

- Dhr. B. Lebbink aftredend en herkiesbaar. 

Het voorstel is om beide bestuursleden opnieuw te benoemen voor 3 jaar. 

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid. Lijkt het u leuk ons bestuur te versterken, neem dan contact op 

met secretariaat@hvsteenderen.nl.  

 

7. Rondvraag 
U kunt eventuele vragen en opmerkingen sturen aan secretariaat@hvsteenderen.nl. 
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