
Vereniging Gelre 

 

 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN ‘GELRE’ OP 1 MAART 2014, 
GELDERS ARCHIEF TE ARNHEM 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent om 10.20 u de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter dankt de algemeen directeur van het Gelders Archief voor het beschikbaar 
stellen van het Archief voor het houden van algemene vergadering en symposium. 
De voorzitter deelt mede dat prinses Beatrix der Nederlanden heeft laten weten 
beschermvrouwe te willen blijven van Gelre. Het bestuur heeft daar instemmend op 
gereageerd. 
 
3. Verslag algemene vergadering van 2 maart 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslag van het bestuur over 2013 
- Het verslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Verslag van de penningmeester 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële gang van zaken in het 
verenigingsjaar 2013 en op de begroting voor het jaar 2014. Hij stelt zijn beoogd opvolger, de 
heer drs. R.E.C. van der Pluym voor. 
Financieel gezien is het verenigingsjaar 2013 voor Gelre postief afgerond. Een enkele vraag 
vanuit de vergadering  wordt naar voldoening beantwoord, waarna de voorzitter de 
vertegenwoordiger van de controlecommissie verzoekt hun advies uit te brengen. 
- Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur 
De verklaring van de controlecommissie wordt voorgelezen. De verklaring houdt in dat de 
administratie zorgvuldig is gecontroleerd, dat deze door de penningmeester op duidelijke en 
overzichtelijke wijze is gevoerd en dat geadviseerd wordt décharge te verlenen. Met een 
instemmend en waarderend applaus wordt dit advies door de ledenvergadering opgevolgd. 
De voorzitter dankt de heer Gras voor zijn jarenlange deskundige inzet voor de vereniging. 
 
5. Bestuurssamenstelling. 
Aftredend zijn volgens rooster M. Gras, drs. J.R. Jas en prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes. De 
heer Gras stelt zich niet herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur voor om drs. R.E.C. van 
der Pluym te Nijmegen te benoemen. De bestuursleden Jas en Roes stellen zich herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor beiden voor een nieuwe periode te benoemen. De vergadering stemt 
met de voorstellen in. 
 



6. Publicaties 
De voorzitter maakt melding van het terugtreden van de voorzitter van de BMredactie dr. F. 
Keverling Buisman en de eindredacteur mw.drs. E.G.J. Fox en de waarneming door resp. 
bestuurslid dr. J.A.E. Kuijs en drs. M. Gubbels. 
 
7. Overige activiteiten 
Mw. Y.E. Jakobs-Lommers en bestuurslid drs. R. Nijhof attenderen op de excursie die op 20 
september zal worden georganiseerd naar Wageningen. 
 
8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.50 uur. 
 
Aansluitend wordt het symposium ‘Tweehonderd jaar Gelderland’ gehouden met boeiende 
inleidingen door dr. J. Rosendaal, mr. dr. W. Uitterhoeve, dr. P. van Cruyningen, drs. C. baron 
Schimmelpenninck van der Oije, drs. J. Westrate, dr. L. Jensen en prof. dr. F. van Lieburg (zie 
voor de onderwerpen het hierover verzonden ledenbericht). Dit symposium wordt afgesloten 
met de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van Bedrijf en bestaan. Twee eeuwen 
economische geschiedenis van Gelderland van Piet van Cruyningen aan de Commissaris van 
de Koning, C.G.A. Cornielje, door de algemeen directeur van het Gelders Archief, dr. F.J.W. 
van Kan. 
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