
 

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Historische 

Vereniging Numaga, woensdag 6 oktober 2021, 19:15 uur in 

de Lindenberg, Lindenbergzaal  

Aanwezig: 40 leden 

Achter de bestuurstafel zitten bij het begin van de vergadering Theo Engelen (voorzitter), Fred 

Wester (penningmeester), Ellen Hijmans (intern secretaris) en Andreas Caspers (extern secretaris, 

notulist) 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Geen mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag 2020 (bestuur en commissies)  

Geen op- en aanmerkingen. 

4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 (penningmeester)   

Ton Plass tekent bezwaar aan tegen de ingediende stukken. Hij wil weten wat het bestuur gaat doen 

met de reserve van €30.000 die de vereniging nu heeft. Ook is hij van mening dat de winst- en 

verliesrekening op een andere wijze moet worden opgemaakt. 

De penningmeester legt uit de opmaak van de winst- en verliesrekening uit, die volgens hem 

inzichtelijk maakt hoe veel btw de vereniging betaalt en hoeveel zij terug kan vragen. 

De penningmeester legt uit dat de toestand van de vereniging stabiel is te noemen. Er zijn ongeveer 

800 leden. Bijna alle leden betalen hun contributie. Per jaar raakt de vereniging ongeveer 35 leden 

kwijt, maar krijgt zij er ongeveer 30 weer bij. De financiën zijn op orde. In 2020 was er sprake van een 

overschot, omdat de kosten voor bijeenkomsten laag waren, aangezien de meeste bijeenkomst zijn 

vervallen door de pandemie. Door het bestuur was dit niet zo voorzien. Daar staat tegenover dat 

sommige kosten aan het stijgen zijn: Jaarboek en Katern zullen de komende jaren steeds duurder 

worden door oplopende portokosten en een stijgende papierprijs. De penningmeester verwacht dat 

door deze oplopende kosten de vereniging binnen een jaar of drie op haar reserve zal inlopen. De 

leden besluiten de contributie daarom niet te verlagen, maar ongewijzigd te laten. 



De voorzitter stelt voor dat de penningmeester en Ton Plass een afspraak maken om de inhoud en de 

vorm van de stukken te bespreken. 

5. Verslag van de kascommissie; decharge van het bestuur; benoeming nieuwe 

kascommissie  

De leden verlenen het bestuur decharge. 

De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie. Hein van der Pasch treedt af als lid van 

de kascontrolecommissie. De voorzitter vraagt wie bereid is zich beschikbaar te stellen als nieuw lid. 

Ton Plass zegt bereid te zijn dit te doen. 

6. Bestuurswisselingen 

Frans de Krijger en Louis Swinkels vertrekken als lid van het bestuur. Yvette Driever treedt toe tot het 

bestuur namens Museum Het Valkhof. 

7. Jaarrede van de voorzitter; erelidmaatschap voor Els Peters en Joos van Vugt  

De voorzitter houdt de jaarrede. Staat stil bij de  beperkingen die de wereldwijde pandemie het 

afgelopen jaar aan het verenigingsleven heeft opgelegd. Hij spreekt de hoop uit dat er in de komende 

periode weer fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk zijn. Hij complimenteert de redactie van het 

Nijmeegs Katern met de inspanningen die zij heeft geleverd om zes dubbeldikke nummers te 

verzorgen. Voor één redactielid vraagt hij bijzondere aandacht, namelijk Els Peters, die door het 

bestuur tot erelid van de vereniging wordt benoemd. Ook Joos van Vugt, die afscheid gaat nemen als 

secretaris van de redactie van het Jaarboek Numaga, wordt door het bestuur tot erelid benoemd.  

8. Rondvraag en sluiting  

Niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 

De kascontrolecommissie bestaat uit Jos Hekking en Hein van der Pasch. Zij geven aan de financiën 

op orde gevonden te hebben en akkoord te gaan met de cijfers van de penningmeester. 


