
  

 

Concept-verslag 
Algemene Vergadering van de Vereniging Edese Monumenten (Statuten artikel 16) 
op 14 april 2021 om 19:30 (digitaal) in de Ericakerk 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter.<..> 

2. Stand van zaken in de vereniging en plannen voor 2021; toelichting door de voorzitter. We 
hebben een “rampjaar” achter de rug voor cultuur in het algemeen en met weinig activiteiten 
voor onze vereniging. Er staan wel plannen “in de ijskast” voor betere tijden: als eerste het 
gezamenlijk afleggen van de monumentenroute (uitgebreid met een bezoek aan de Stingerbol, 
het Smaakpark en de Ericakerk). Met hulp van het beoogde nieuwe bestuurslid (zie punt 7) en 
iedereen alvast in de startblokken gaan we vast grote nieuwe hoogten bereiken. 

3. Secretarieel jaarverslag. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Benoeming kascommissie (art 15, lid 4 statuten); tenminste 2 personen. <..> Wanneer de 
ontwikkeling in de pandemie dat toestaat, kunnen de commissieleden alsnog de stukken over 
2020 en 2019 voorzien van hun verklaring. <..> 

6. Begroting 2021. De begroting wordt goedgekeurd, inclusief het voorstel om in 2021 geen 
contributie te vragen van de leden. 
Het bestuur verzoekt echter de leden die in 2020 zijn vergeten hun bijdrage te betalen, om dat 
alsnog te doen. 

7. Samenstelling bestuur. Volgens het rooster zou de secretaris/penningmeester al bij de vorige 
Algemene Vergadering aftreden. Dat is uitgesteld, maar hij stelt zich nu niet opnieuw 
verkiesbaar.  
Er zijn geen kandidaten voor deze bestuursfunctie voorgedragen door de leden. De door het 
bestuur voorgedragen kandidaat, <..> heeft zich kort voorgesteld. Hij is door de vergadering 
benoemd als opvolger <..>. Deze laatste draagt aan hem het verenigingsarchief over. Een 
formeel bestuursbesluit wordt opgesteld. Het nieuwe bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke 
aanpassingen bij de Kamer van Koophandel en de Regiobank. 
Volgt een dankwoord van de voorzitter aan het scheidende bestuurslid. 

8. Rondvraag. 
Uit de begroting is af te leiden dat het bestuur hoopt dit jaar weer een Monumentenprijs toe te 
kennen. Verschillende kandidaten zijn daarvoor al in beeld. Zo mogelijk wordt de uitreiking 
gecombineerd met een evenement en/of een monumentencafé. 
Het bestuur neemt zich voor actief nieuwe leden te werven onder nieuwe 
monumenteneigenaren. 
Er wordt gesignaleerd dat de behoefte aan organisatie rond monumenten toeneemt; onze 
vereniging kan daarbij een rol vervullen. Zodra dat weer mogelijk is, volgt overleg met 
wethouder <..>. 

9. Sluiting. 


