HISTORISCHE KRING BENTHUIZEN
Algemene Ledenvergadering 10 juni 2022 in de Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2 te
Benthuizen
VERSLAG
Er zijn 38 leden aanwezig (volgens presentielijst)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom speciaal het erelid de heer
M. Pos.
Ook het afgelopen jaar 2021 zijn er weinig of geen activiteiten geweest vanwege de
Corona maatregelen, De oudheidkamer is bijna het hele jaar gesloten en de Winkel is
(met beperkingen en aanpassingen) met tussenpozen open geweest.
In de Oudheidkamer is veel onderhoud verricht en door schenking van oud meubilair
opnieuw ingericht
De voorzitter bedankt de vrijwilligers die ondanks Corona steeds weer bereid waren te
helpen, daar waar nodig
2, Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van verhindering van mevrouw. A. Bregman
De stukken voor deze vergadering zijn allen op de website geplaatst, de uitnodiging is
schriftelijk verstuurd. Voor deze avond zijn alle stukken uitgeprint beschikbaar
Het plan is om op 15 september een busreis te organiseren naar het eiland Tien
Gemeten
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2021
Het verslag van deze schriftelijke vergadering over de resultaten van 2020 wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
5.Jaarverslag 2021
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld
6. Jaarrekening 2021
De penningmeester geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven
Naar aanleiding van een vraag van één van de leden wordt opgemerkt dat er door de
Gemeente Alphen aan den Rijn geen subsidie wordt gegeven
De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld
7. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestaande uit de heren W. Pos en H. Alberts hebben een
verklaring opgesteld welke door de voorzitter wordt voorgelezen
Zij stellen voor de penningmeester en het gehele bestuur décharge te verlenen over
het gevoerd beleid in 2021. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De leden van de kascontrole commissie worden bedankt voor de werkzaamheden
Beide heren hebben zich beschikbaar gesteld om ook de controle over het boekjaar
2022 te doen

8. Begroting 2023
Na toelichting door de voorzitter wordt de begroting 2023 goedgekeurd en vastgesteld
9. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de leden voor de aanwezigheid en
inbreng tijdens de vergadering

Na de pauze wordt door de heer Jaap van der Schoof een interessante lezing
gehouden over de Watersnoodramp in 1953.
Verschillende vragen uit de zaal werden gesteld en ruimschoots beantwoord
Hij wordt bedankt voor deze presentatie

