
Vereniging Gelre 

 

 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN ‘GELRE’ OP 14 MEI 2022, 

STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN. 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De vervangend voorzitter (Yvonne Jakobs) opent de vergadering om 11.05 en verwelkomt 
de leden. De voorzitter is uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Titus Brandsma 
Instituut aanwezig bij de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome en daarom helaas 
verhinderd voor de huidige ledenvergadering. Hij heeft voor de leden een videoboodschap 
ingesproken die wordt afgespeeld. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen 
 

3. Verslag algemene vergadering van 2021 
 
Op het verslag van de algemene vergadering van 2021 zijn geen op- of aanmerkingen. Het 
verslag van de algemene vergadering van 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan 
de secretaris. 
 

4. Jaarverslag van het bestuur over 2021: 
 

5. Verslag van de secretaris.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. 
 

6. Verslag van de penningmeester. Jaarrekening 2021 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening in 2021. Hij geeft aan dat het 
grote positieve resultaat schijn is en veroorzaakt werd doordat de kosten voor het jaarboek 
pas in 2022 zijn gekomen en afgerekend. De balansreservering à € 14.000 staat tegenover 
dit positieve resultaat. Voorts is er een klein positief resultaat gemaakt op de activiteiten 
van de vereniging. Het symposium in Tiel werd door de coronacrisis tot twee keer toe 
afgelast en heeft derhalve geen resultaat gebracht. De excursie in Nijmegen daarentegen 
heeft een klein positief resultaat opgebracht. 
 
De reservering Gorissen blijft op de apart op de balans vermeld staan. Dit bedrag is formeel 
van Kleef en wacht nog altijd op besteding. Dhr. Duis geeft aan dat er zich een typ- of 
telfout in de balans bevind. De activa moeten € 43.210 bedragen. Dit wordt aangepast. 
 



7. Begroting 2022 
 
De begroting van 2022 wordt door de penningmeester kort toegelicht. Het begrote 
resultaat is al jaren negatief. Activiteiten zoals het symposium worden budgetneutraal 
begroot.  
 

8. Advies van de controlecommissie 
 
De controlecommissie, bestaande uit mevrouw Verhagen-Baanakker en de heer 
Terwindt, is op 24 februari bijeengekomen. Het verslag wordt voorgelezen door de 
vervangend voorzitter. De controlecommissie stelt voor decharge aan de penningmeester 
en het bestuur te verlenen. De ledenvergadering stemt daar per acclamatie mee in. 
 

9. Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar 
 
De huidige controlecommissie is aftredend. Het bestuur stelt voor om de heer Terwindt 
omwille van de continuïteit te herbenoemen. De vergadering stemt hiermee in. Als 
vervanger van mevrouw Verhagen-Baanakker heeft het bestuur prof. mr. Verhagen bereid 
gevonden zitting te nemen in de controlecommissie. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Voorts deelt de penningmeester mede dat de statuten gewijzigd dienen te worden naar 
aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze 
statutenwijziging wordt tevens gebruikt om de statuten te actualiseren. 
 

 
10. Publicaties 

 
De vergadering is erg tevreden met de nieuwsbrief die zij erg informatief vindt en voor 
binding met de leden zorgt. Een der leden vraagt of de nieuwbrief ook gebruikt kan worden 
om externe activiteiten aan te kondigen. Het bestuur geeft dit door aan de redactie van de 
nieuwsbrief. 

 
 

11. Overige activiteiten 
 

Aansluitend op deze vergadering wordt het symposium 2022 gehouden die in het teken 
staat van Gelderse rampen, met een speciale focus op de rampjaren 1572 en 1672. 

 
De excursie vindt dit jaar plaats op maandag 12 september en voert ons naar Paleis het 
Loo. Daar krijgt de vereniging een speciale rondleiding achter de schermen door 
conservator Jacob de Haan. 

 
Op donderdag 24 november viert de vereniging haar 125-jarig jubileum in het Huis der 
Provincie in Arnhem. Er wordt dan een ochtend-symposium georganiseerd over Gelderse 
vrouwen. De feestelijke lunch wordt genuttigd bij Dudok. Het middagprogramma speelt 
zich af in de Eusebiuskerk die volledig is gerestaureerd.   

 
12. Bestuurssamenstelling 
 

Volgens het rooster van aftreden zijn Roland van der Pluym en Jorien Jas aftredend. Zij 
zijn beiden herkiesbaar en het bestuur stelt voor om beiden voor een nieuwe periode te 



benoemen. Daarnaast waren Piet van Cruyningen en Dirk Lueb respectievelijk in 2020 en 
2021 aftredend. Het bestuur stelt voor om ook hen met terugwerkende kracht voor een 
nieuwe periode te benoemen. 

 
De vergadering stemt hiermee in. 
 

13. Rondvraag 
 

Een der aanwezige leden vraagt zich af wanneer het proefschrift van Jos de Weerd over de 
reformatie op de Veluwe als Werk van Gelre gepubliceerd wordt. Vanwege de afwezigheid 
van de voorzitter moet het bestuur hierop een antwoord schuldig blijven, maar beloofd dit 
via de nieuwsbrief aan te kondigen.  

 
Dhr. Olzheim geeft aan dat er in de gemeente Doetinchem weinig aandacht is voor 
monumentenzorg en vraagt wat de vereniging hierin kan betekenen. Het bestuur stelt voor 
contact op te nemen met Erfgoedvereniging Heemschut.  

Dhr. C. baron Schimmelpenninck van der Oije bedankt namens de leden het bestuur voor 
het besturen van de vereniging tijdens de turbulente periode van de afgelopen twee jaar. 

 
14. Sluiting 

 
De vervangend voorzitter sluit de vergadering om 11.34 en bedankt de aanwezigen. 
Aansluiten wordt het symposium over Gelderse Rampen gehouden. 

 


