Concept verslag - Algemene Ledenvergadering HG Roterodamum 10 juni 2021
Bestuur fysiek op locatie (SS Rotterdam)
Vergadering: Online via Zoom, bijgewoond door circa 20 leden.
1. Opening om 17.00 uur
Voorzitter Ton Wesselink opent de vergadering om 17.00 uur.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2020
De notulen worden vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.
4. Ingekomen stukken/mededelingen
De voorzitter meldt dat aansluitend aan de ledenvergadering de mr. J. Dutilhprijs zal worden
uitgereikt.
5. Jaarverslag secretaris over 2020 (zie op de website onder ‘Doelstelling en
jaarstukken’)
De secretaris loopt kort door het jaarverslag van 2020 heen. Het was een bijzonder jaar door corona
pandemie. Dat heeft het nodige effect gehad op de fysieke programmering. Op een Roterodamum
Café in januari na zijn er veel (fysieke) activiteiten verplaatst en is er ook voorzichtig gestart met het
organiseren van digitale bijeenkomsten zoals bij de uitreiking van het Jaarboekje.
6. Financieel verslag penningmeester over 2020
Het financieel jaarverslag van de wordt door de penningmeester doorgenomen waarmee er kort bij
de verschillende posten wordt stilgestaan en het resultaat onder de streep wordt toegelicht.
7. Verslag kascommissie (dhr. Troost, dhr. van Baartwijk en dhr. Bregman) over de
jaarstukken 2020
De Kascommissie geeft bij monde van dhr. Troost een terugkoppeling van hun bevindingen na het
doornemen van de jaarstukken. Medio april zijn zij bijeengekomen om deze door te nemen. De
Kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid van
2020.
1

8. Goedkeuring jaarrekening 2020 en begroting 2021/2022
De aanwezige leden geven akkoord op de jaarrekening 2020 en de op begroting 2021/2022. Omdat
we relatief ver in het jaar zijn heeft de penningmeester alvast een doorkijkje gegegeven rond de
begroting in 2022.
9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2021
Voor de kascommissie met betrekking op het boekjaar worden de volgende leden benoemd:
-

Dhr. R. van Baartwijk
Dhr. A. Koster
Dhr. H. Troost

10. Benoeming penningmeester
Penningmeester Ingrid de Jager heeft in oktober de functie aanvaard en daarbij te kennen
gegeven dit voor één jaar te willen vervullen, op ad interim basis. Zij keert weer terug als
algemeen bestuurslid.
De afgelopen maanden heeft het bestuur gezocht naar een kandidaat en draagt Chris
Opgenoort voor om benoemd te worden als penningmeester van het bestuur
De vereniging is akkoord met de voordracht van Chris Opgenoort als penningmeester de vereniging.
Met het besluit keert ook Ingrid de Jager terug in haar rol als algemeen bestuurslid.
11. Bijenkorfsteen
Luuk de Boer neemt de vergadering kort mee in de stand van zaken rond de Bijenkorfsteen.
Inmiddels is het bekend dat deze terugkomt naar Rotterdam en een plek zal krijgen op de Coolsingel,
dicht bij de originele plek van de oude Bijenkorf. De gemeente werkt hard mee aan de realisatie
hiervan. Tegelijkertijd hebben we als Historisch Genootschap Roterodamum aangegeven een deel
van de benodigde financiering hiervoor bijeen te brengen. Komend jaar is dan ook cruciaal om dit te
realiseren. We gaan hier hard mee aan de slag en de komende periode zal de vereniging en de stad
ook meer van ons horen en van onze plannen om die financiering te realiseren.
12. Stand van Zaken – Toekomstplannen
De voorzitter neemt de vergadering mee in de stand van zaken rond de vereniging. Waar staan we nu
en wat is er gerealiseerd van onze ‘plannen voor de toekomst’ waar we al enige tijd aan werken en
waarmee we de vereniging klaar willen maken voor de toekomst. Maar ook met 2022 als
jubileumjaar waarin Roterodamum 75 jaar bestaat en we daar ook de nodige aandacht aan willen
besteden.
13. Rondvraag
Geen zaken voor de rondvraag.
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14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en kondigt een korte onderbreking aan.
●

Uitreiking mr. J. Dutilhprijs

Aansluitend wordt de mr. J. Dutilhprijs worden uitgereikt. De prijs voor de auteur van het beste boek
over Rotterdam. Hanneke Oosterhof ontvangt deze voor haar boek ‘Want de grond behoort ons allen
toe. Leven en werk van stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese’.
De uitreiking is nog online terug te kijken op: https://youtu.be/VVrq9NK0W2M
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