Verslag Algemene Ledenvergadering HG Roterodamum 14 juni 2018
Inloop 15.30 uur: Schielandshuis (Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam)
1. Opening om 16.00 uur
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2017
4. Ingekomen stukken/mededelingen
5. Jaarverslag (secretaris) over 2017 (zie op de website onder ‘ANBI’)
6. Financieel verslag penningmeester over 2017 en begroting 2018
7. Verslag kascommissie 2017 (dhr. Troost, dhr. Rosbach en dhr. Bregman) over de
jaarstukken 2017
8. Goedkeuring jaarrekening 2017 en begroting 2018
9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2018
10. Herbenoeming bestuursleden
Voor een tweetal bestuursleden loopt de termijn van drie jaar af. Beiden zijn herbenoembaar
voor nog een termijn:
- Emile Hermans (Penningmeester)
- Luuk de Boer (Monumentencommissie & Stichting Rotterdam is vele dorpen)
11. Toekomstplannen
12. Rondvraag
13. Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering om 16.00 uur

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2017
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 april 2017 worden zonder wijzigingen
vastgesteld

4. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen voor de vergadering

5. Jaarverslag
De secretaris doet mondeling verslag van het afgelopen jaar: de verschillende activiteiten, de
stand van zaken rond leden en de financiële situatie.
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Naar aanleiding van het jaarverslag wordt geïnformeerd naar het dalende aantal Roteodamumleden en eventuele acties hierop vanuit het bestuur. De voorzitter verwijst hiervoor naar
agendapunt 11: de toekomstplannen.
Er komt een concrete vraag rond een niet ontvangen editie van het Essay Roterodamum. Het
bestuurslid vanuit Stichting Historische Publicaties Roterodamum zal zorg dragen voor de
verzending hiervan.

6. Financieel verslag
De penningmeester doet verslag van het afgelopen financiële jaar en neemt de leden mee langs
de verschillende posten.
Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd hoe het zit met de reservering van € 20k welke niet
op de begroting lijkt te staan. De penningmeester geeft aan dat dit als balanspost wel terug te
vinden is.
Ook wordt door de penningmeester toegelicht waarom deze reservering is gemaakt. Met het oog
op het toekomstplannen van Roterodamum.
Tot slot wordt er geïnformeerd naar de kosten voor de locaties van de Historische Wel & Wee
Cafés. De penningmeester geeft aan dat de Donner-locatie kosteloos gebruikt kon worden. Maar
door de verbouwing van Donner zijn we ook iets meer een “reizend circus” geworden met
daarbij ook wat extra kosten voor de locaties.

7. Verslag kascommissie
Dhr. Rosbach geeft namens de kascommissie de bevindingen terug aan de vergadering. Zij
hebben geen bijzonderheden aangetroffen in de financiën en de verslaglegging hiervan door de
penningmeester.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de leden van de kascommissie voor hun werk.

8. Goedkeuring jaarrekening 2017 en begroting 2018
De vergadering spreekt goedkeuring uit over de jaarrekening van 2017 en de begroting voor
2018.

9. Benoeming kascommissie
Aan de kascommissie wordt een nieuw lid toegevoegd in de persoon van dhr. Baartwijk

10. Herbenoeming bestuursleden
Voor een tweetal bestuursleden Emile Hermans (Penningmeester) en Luuk de Boer
(Monumentencommissie & Stichting Rotterdam is vele dorpen) loopt de termijn van drie jaar af.
Beiden zijn herbenoembaar als bestuurslid.
De vergadering stemt in met een herbenoeming van de beide bestuursleden.
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11. Toekomstplannen
De voorzitter doet uit de doeken waar we als vereniging nu staan en waar we als bestuur graag
naar toe zouden willen. We staan er op zichzelf prima voor, zeker qua financiën. Tegelijkertijd
zijn we het aantal leden gestaag dalen en lukt het nog niet goed om nieuwe leden en ook een
jongere generatie aan ons te binden. Dit heeft het bestuur doen besluiten om een aantal nieuwe
doelstellingen te formuleren met het oog op de toekomst en daarin ook nieuwe wegen in te
slaan. Belangrijkste speerpunten is - naast een nieuwe huisstijl – meer inzetten op digitaal. Onder
andere door vaker digitale nieuwsbrieven uit te brengen. Ook is de focus om de verschillende
historische verenigingen in de stad meer te betrekken een belangrijk speerpunt.
Aan de hand van een presentatie maakt de voorzitter duidelijk waar de aandachtspunten zitten
en de oplossingen gezocht zouden kunnen worden. Het komende jaar is belangrijk om deze
nieuwe wegen in te slaan en te verkennen. De reservering in de begroting is ook bedoeld om dit
mogelijk te maken.
De aanwezige leden reageren instemmend op de nieuwe plannen en koers maar hebben ook nog
een aantal vragen en opmerkingen hierbij.
Is er nagedacht over de differentiatie in leden?
De voorzitter geeft aan dat hier al wel wat over nagedacht is maar dat we hier nog wat
voorzichtig in zijn.
Er wordt enkel in eigen kring gecommuniceerd over onze Historische Wel & Wee Cafés. Probeer
dat ook eens te promoten in bijvoorbeeld een Havenloods.
Een uitstekende aanbeveling vindt ook de voorzitter.
Worden er meedenkers gezocht in deze nieuwe ingeslagen richtingen?
Jazeker geeft de voorzitter aan, die zijn meer dan welkom.
Zouden we niet eens met een Roterodamum-kraampje de stad in kunnen?
Dat sluit aan bij plannen die er zijn. In het verleden was zo’n kraam succesvol. We gaan aan de
slag met een nieuwe folder en willen die ook op zo’n wijze onder de aandacht brengen door aan
te sluiten bij evenementen in de stad.
Kunnen we de nieuwe folder niet in bijvoorbeeld Blijdorp neerleggen?
Een interessante plek en aanbeveling. Deze nemen we mee in de plannen van de verspreiding
van de nieuwe folder.
Hoe is het gesteld met de dochterstichting Stadsherstel?
De voorzitter geeft aan dat we “slechts één pand” hebben: de molen in Delfshaven. Momenteel
is de exploitatie ervan een nieuwe fase ingegaan met Stichting de Schiedamse Molen die molen
en winkel op zich hebben genomen.
Kunnen we samenwerken met scholen?
Dat hebben we in het verleden wel eens gepoogd maar is niet de meest gemakkelijke weg voor
ons als Historisch Genootschap.
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12. Rondvraag
Als we jeugd willen aanspreken…?! Laten we die dan ook omarmen! Brengt een lid van
Roterodamum in.

13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten rond 17.00 uur
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