
Algemene ledenvergadering 
maandag 28 maart 2022 

Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen 
Aanvang: 20:00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19:30 uur 

5. Jaarverslag van de penningmeester 
- Verslag van de kascommissie: dhr. P. van Drunen en dhr. W. van der Weijden 
- Benoeming nieuwe kascommissie 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Algemene Ledenvergadering 2021 

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2021 

Na de pauze zal dhr. Henk IJbema uit Doesburg 
een lezing houden over de mijnenveger bij 
'Het Zwarte Schaar'. 

6. Bestuursverkiezing 
Voorzitter dhr. B. Rietberg: aftredend en herkiesbaar 

7. Rondvraag 

Pauze 

8. Sluiting 



Verslag verenigingsjaar 2021 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2021 uit vijf leden. 
Voorzitter Bertus Rietberg, secretaresse Francine van Leeuwen, penningmeester Marianne Nieuwenhuis en 
leden Ben Lebbink en Anton Baars. • · 

Aan het eind van 2021 heeft de vereniging 419 leden. Dit is een afname van 6 leden ten opzichte van 2020. 
Het bestuur vergaderde maandelijks behalve in juli en augustus. 

Corona heeft wederom een grote invloed gehad op ons verenigingsjaar. Zo werden er een aantal bestuursver 
gaderingen digitaal gehouden, zijn er geen publieksactiviteiten georganiseerd, is onze archiefruimte groten 
deels gesloten 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. 

Wij hebben afscheid genomen van 4 vrijwilligers. Mieke v.d. Valk (Redactie), Jan Hubers (Archiefcommis 
sie), Jan van Hal (Activiteitencommissie) en Gerard Wesselink (Gids Bronkhorst). Het aantal vrijwilligers is 
nu 41. 
De 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, het voorbereiden en leggen 
van de fototegelroute in Steenderen en het gidsen van de stadswandeling in Bronkhorst. 

Er zijn in september 2021 drie stadswandelingen door Bronkhorst geweest. 

Ook in 2021 zijn er vier Zwerfstenen uitgebracht conform onze doelstelling. In december gaven wij een 
dubbeldik nummer uit in verband met het gegeven dat wij in 2021 geen activiteiten konden organiseren voor 
onze leden door corona. 

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). 
Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders). Wij hebben met het vol 
tallige bestuur onze statuten aan de hand van 'Handboek Goed Bestuur' getoetst en vooralsnog hoeven wij 
onze statuten niet aan te passen. 
Wij hebben het 'Handboek Goed Bestuur' aan onze vereniging aangepast en dit handboek zal voor een ieder 
ter inzage zijn. 

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, de Fototegelstichting Bronckhorst 
en de Werkgroep Vitale Kernen Steenderen. Vrijwel al deze bijeenkomsten vonden digitaal plaats. 

Voor 2022 hopen wij dat corona naar de achtergrond verdwijnt en wij weer de draad kunnen oppakken met 
het organiseren van activiteiten. 
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