VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de
Vereniging Bredevoorts Belang
Datum: 23-05-2019. Plaats: ’t Grachthuys te Bredevoort. Aanvang: 19.30 uur.
Aanwezig:
De bestuursleden: H. de Graaf, E.J.Grijsen, H. Wensink, C.Burger, J. Meulenbeek,
C. Lankhof en B. Luiten
Leden volgens de presentielijst aanwezig: 26,
Afwezig met kennisgeving: de heer W.H. van der Heide, M. Geurink en het echtpaar Stronks.
1.Opening en mededelingen
De voorzitter heet een ieder welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging.
De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast.
2. Notulen van vorige ledenvergadering d.d. 7 mei 2018
Het verslag van de jaarvergadering 2018 wordt voorgelezen door de voorzitter. De
vergadering gaat akkoord met het opgestelde verslag, dat hiermee wordt vastgesteld.
3.Jaarverslag 2018
Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2018 wordt door de voorzitter en in overleg met
de aanwezige leden gepresenteerd aan de hand van een PowerPoint presentatie. Een kopie van
het gehele verslag was op te vragen bij bredevoortsbelang@gmail.com en zal bij de
jaarstukken worden gevoegd. De vergadering stelt het jaarverslag 2018 vervolgens vast.
4.Financieel jaarverslag 2012
In verband met de verplichting van de fiscus in verband met de ANBI status dient zowel het
jaarverslag als de financiële jaarverslag gepubliceerd te worden op de website. Het bestuur
heeft gekozen om dit op de site van Bredevoort.nu, die thans volledig onder het beheer van de
Vereniging Bredevoorts Belang komt te staan, te publiceren.
Hiervoor is er ruimte op de site voor VBB ingericht.
Het financiële jaarverslag 2018 is opgesteld door het accountantskantoor Novel Groep te
Aalten. De penningmeester rapporteert allereerst de exploitatie rekening van de drie te
rapporteren boekhoudingen te weten: Vereniging Bredevoorts Belang, Bredevoorts Belang
Onroerend Goed en VVV Bredevoort. Daarna worden de balanspositie toegelicht.
.
De financiële positie voor het jaar 2018 is gezond te noemen.
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5. Verslag kascommissie
De heren R. Hoefman en D. Woerts doen verslag van de door de kaskommissie uitgevoerde
kascontrole. De bevindingen van de kaskommissie geven o.a. aan dat er veel werk is verzet
door de vrijwilligers. De administratie ziet er goed uit en procedures worden goed opgevolgd.
De heer Woerts verzoekt, namens de kascommissie, aan de vergadering decharge te verlenen
aan de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2018. De kascommissie wordt
bedankt voor haar inzet. De heer R. Hoefman treedt af en de heer A. ten Bruin zal volgend
jaar samen met de heer Woerts de kas controleren.
6. Bestuursverkiezing.
Er zijn géén tegenkandidaten voor de aftredende bestuurslid E. Grijsen. De heer Grijsen stelt
zich beschikbaar voor een volgende periode. De vergadering stemt hiermee unaniem in..
7 Voorstel verkoop perceel grond .
Er ligt een aanvraag van de heer J. Betting bij het bestuur met het verzoek om een perceel in
het Vestingpark St. Bernardus, groot ca. 202 vierkante meter, te mogen aankopen van de
Vereniging Bredevoorts Belang. De grond zal voor het bedrag van € 50,- per vierkante meter
worden verkocht. Kosten zijn voor de koper. Het bestuur zet de voordelen uiteen. Het bestuur
vraagt conform de statuten toestemming aan de aanwezige leden om met de verkoop in te
stemmen. Van de aanwezige leden onthouden zich 2 leden van stemming. De overige leden
stemmen in, zodat het bestuur statutair gerechtigd is om tot verkoop over te gaan.
8. Rondvraag en sluiting
Vanuit de vergadering kwamen nog twee specifieke vragen . De eerste vraag van de heer
Dudok van Heel met het verzoek om zijn Beeldenroute verder onder de aandacht te brengen.
Er komt een artikel in Bredevoorts Nieuws en de nieuwsbrief BB.
Voorts deed de heer B. Navis Navis nog een beroep op alle aanwezigen stil te staan bij de
naderende viering van ‘75 jaar Vrijheid’ dat uitgebreid zal worden gevierd in de gemeente
Aalten. Er zijn al bijeenkosten geweest waarbij weinig belangstelling vanuit Bredevoort was.
Naast Bredevoorts Belang was ook hij aanwezig. Hij vraagt hiervoor aandacht en actie. De
vereniging zal in het najaar een bijeenkomst beleggen om zaken in het kader van ‘75 jaar
Vrijheid’ op elkaar af te stemmen.
De heer Meerdink vraagt of BB een actievere rol kan vervullen in Bredevoort. Dit werd
kundig door de voorzitter gepareerd.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.
Bredevoort, 27 mei 2019
Notulist E.J. Grijsen
M. Geurink, secretaris
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J.A.Chr. de Graaf, voorzitter

