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VERENIGING BREDEVOORTS BELANG 

Algemene ledenvergadering 2020 

Maandag 23 november 2020 

Online via teams 

 

 

 

 

VERSLAG 

1. Opening en mededelingen 

Hans de Graaf opent deze bijzondere vergadering. Hij memoreert de corona-

omstandigheden waardoor we gedwongen zijn om deze vergadering digitaal te laten plaats 

vinden.  

Vervolgens neemt Marco Geurink het stokje over en neemt met ons de agenda door. 

 

Er zijn afmeldingen binnengekomen van mevr. Pruim, Marijke Hillen en Berendien Luiten. 

Er zijn 12 leden aanwezig, waarvan 5 bestuursleden, 3 kandidaat-bestuursleden en 4 leden.  

 

Twee bestuursleden Henri Wensink en Erik Grijsen konden door technische problemen geen 

verbinding krijgen. Ook enkele andere leden die zich hadden aangemeld waren niet online 

aanwezig. Van hen geen bericht ontvangen omtrent de reden van afwezigheid. 

 

2. Verslag ledenvergadering 23 mei 2019 

Het verslag was vooraf via de website bredevoort.nu al gedeeld met de leden. Ook heeft ter 

inzage gelegen bij de VVV. Marco neemt het verslag met ons door. Er zijn geen vragen en/of 

opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist van 

betreffende vergadering, Erik Grijsen. 

 

3. Inhoudelijk jaarverslag van de vereniging 

Het jaarverslag is via de website Bredevoort.nu voorafgaand aan de vergadering al met de 

leden gedeeld. Ook heeft het ter inzage gelegen op het VVV-kantoor. Marco neemt het 

verslag op hoofdlijnen nog een keer door.  

Opmerking: naam invullen van Elbert Brethouwer in jaarverslag daar waar het gaat om het 

leveren van de foto’s voor de nieuwe website bredevoort.nu 

Het jaarverslag wordt met deze aanvulling vastgesteld. 

 

4. Financieel jaarverslag 2019 

Ook de financiële stukken zijn vooraf -zowel via de website Bredevoort.nu als fysiek bij de 

VVV- ter inzage gelegd. Aangezien de penningmeester door technische problemen niet kan 

deelnemen neemt Marco Geurink de winst- en verliesrekening door met de leden. Daarna 

nemen we ook de balans door. 

  

Omdat 2020 inmiddels al grotendeels ten einde is en het een bijzonder jaar (vanwege 

corona) is, wordt ook de al ingegaan op de huidige financiële situatie. 
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De verwachting is dat we op een slechter resultaat uit gaan komen vanwege het wegvallen 

van de huurinkomsten van Markt 5 over de periode vanaf 1 april 2020, de kosten van de 

onderhoudswerkzaamheden aan Markt 5 en Markt 8 en door minder inkomsten bij de VVV 

(o.a. geen zomerconcerten door de coronamaatregelen). 

 

Geert: wat zijn de verwachtingen t.a.v. VVV-inkomsten voor 2020? Marco geeft aan dat deze 

wellicht wat lager zijn. Ondanks corona is het toch nog een redelijk zomerseizoen geweest en 

juist in die periode waren de maatregelen versoepeld. De zomerconcerten konden echter 

geen doorgang vinden, maar de winst op de zomerconcerten is beperkt. We hebben nu ook 

geen kosten hoeve te maken. 

 

Albert ten Bruin doet verslag namens de kascommissie. De commissie geeft aan dat ze geen 

onregelmatigheden zijn tegengekomen. Ze geven een compliment aan penningmeester en 

accountantskantoor Alfa Accountants (voorheen Novel Accountants) voor de overzichtelijke 

weergave van de cijfers. De penningmeester wordt onder dankzegging gedechargeerd. 

De voorzitter bedankt de leden van de huidige kascommissie, de heren Danny Woerts en 

Albert ten Bruin, voor hun werk. De heer Woerts treedt na twee jaar af als kascommissielid. 

De heer ten Bruin is bereid om nog een keer zitting te nemen in de kascommissie. Vanuit de 

leden is Geert Scholten bereid om komend jaar als nieuwe vertegenwoordiger van de leden 

zitting te nemen in de kascommissie. 

 

5. Bestuursverkiezing 

Marco staat in eerste instantie stil bij de vertrekkende bestuursleden: Berendien Luiten en 

Hans de Graaf, beiden bestuurslid sinds april 2009. Gezien de coronamaatregelen zal het 

bestuur op een later moment op een meer persoonlijke en feestelijke wijze van beiden 

afscheid nemen. 

Marco wijdt echter wel een woordje aan beiden door te memoreren bij welke 

(bestuurs)activiteiten van de vereniging zij betrokken waren. Berendien heeft zich o.a. hard 

gemaakt voor de samenwerking met het nieuwe Kulturhus, de organisatie van 

vrijwilligersavonden en de festiviteiten rondom Koningsdag en later ook bevrijdingsdag, de 

inrichting van der rotonde t.h.v.  de Misterstraat en ook de komst en het onderhoud van 

verschillende AED’s  In Bredevoort.  

Hans is sinds zijn komst in het bestuur voorzitter van Bredevoorts Belang geweest. Dat deed 

hij met veel inzet en energie naast verschillende andere vrijwillige activiteiten. Hij trad op als 

het gezicht van Bredevoorts Belang naar buiten, waarbij hij zowel schriftelijk als mondeling 

betrokken partijen en personen op inspirerende en overtuigende mee kon krijgen. Hij was 

initiator en kartrekker van vele verschillende ontwikkelingen en activiteiten in Bredevoort en 

directe omgeving zoals onder meer de renovatie en herinrichting van het Vestingpark Sint 

Bernardus, vertegenwoordiging Bredevoort bij de erfgoedcommissie van de gemeente 

Aalten, het onderhouden van contacten en het binnenhalen van subsidies en fondsen bij 

gemeente, provincie en diverse derde partijen m.b.t. historie, toerisme, aanpak leegstand 

Bredevoort en woningbouw, de herinrichting van de Prins Maurits driehoek en de rotonde en 

vele andere zowel grotere als kleinere projecten. Als voorzitter en bevlogen Bredevoort-

ambassadeur had Hans niet alleen veel goede ideeën, maar zorgde hij er ook voor dat ze 

daadwerkelijk uitgevoerd werden. 

De aftredende bestuursleden worden bedankt met een digitaal applaus. 
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Daarna introduceert Marco de aspirant-bestuursleden: Carlien Laarman, Daan Migchelbrink 

en Ap te Winkel. De ledenvergadering stemt in met de benoeming van deze drie kandidaten 

als nieuwe bestuursleden voor de vereniging Bredevoorts Belang. 

  

6. Voornemen verkoop Markt 5 te Bredevoort 

Marco leidt het onderwerp in door te schetsen welke stappen het bestuur ter afweging in 

het afgelopen halfjaar heeft genomen. Uiteindelijk is het bestuur tot het voorgenomen 

besluit gekomen om het pand te verkopen.  

- Geert Scholten vraagt naar de plannen: Wordt het geld weer in stenen gestoken? 

Hans antwoordt namens het bestuur. Ja het is de bedoeling om weer te investeren in 

stenen in bijvoorbeeld een woonproject dat met name kansen biedt aan jongeren.  

- Geert Scholten stelt voor om te wachten met verkoop tot er een concreet plan is. 

- Cor Burger: we hebben momenteel geen huurder en daarbovenop dat we als goed 

eigenaar zouden moeten investeren, omdat het deels gedateerd is. Tijdelijk verhuur is 

tot nu toe niet gelukt bovendien loop je dan risico’s. Daarom als bestuur niet gekozen 

voor tijdelijke verhuur. Het bestuur stelt voor om te verkopen en de opbrengst te labelen 

aan woningen voor jongeren; dus weer investeren in stenen.  

- Geert Scholten: Is Markt 5 op te splitsen in meerdere woonheden? Jochem geeft aan dat 

dat lastig is aangezien het een rijksmonument betreft. 

 

Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Op het moment van stemmen zijn er 

11 leden aanwezig. 10 leden stemmen voor en 1 lid stemt tegen. Het voorstel is daarmee 

aangenomen. 

 

 

7. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

Vertrekkend voorzitter Hans de Graaf bedankt de aanwezigen voor aanwezigheid en inbreng. 

   

 

 

 


