
Algemene ledenvergadering 
maandag 30 maart 2020 

Het Anker, J.F Oltmansstraat 7, Steenderen 
Aanvang20:00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. 

Agenda 

l vm het Coronavirus gaat 
de ledenvergadering van 

30 maart niet door 
nieuwe datum volgt 

1. Opening 

2.Mededelingen 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 25-03-2019 

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2019 

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Verslag van de kascommissie: dhr. P. v. Drunen en dhr. W. v.d. Weijden 
Benoeming nieuwe kascommissie: dhr. P. v. Drunen is aftredend en 
dhr. W. v.d. Weijden is beschikbaar voor de volgende periode 

6. Bestuursverkiezing 
Dhr. A. Baars is aftredend en herkiesbaar 
Mevr. F. V. Leeuwen is aftredend en herkiesbaar 
Mevr. D. Teunissen is aftredend 

7. Rondvraag 

Pauze 

Na de pauze zal dhr. Henk IJbema uit Doesburg een le 
zing houden over de mijnenveger bij Het Zwarte Schaar 

Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering HVS 
Maandag 25 maart 2019 
Met kennisgeving waren afwezig: Martin Nieuwenhuis en mevr. Fleming 

Opening 
Om 20:00 uur opent de voorzitter de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom, 29 
leden waren die avond aanwezig. We hebben een leuk jaar achter de rug waarin ook weer veel activiteiten 
georganiseerd werden. 

Mededelingen 
- Dikkie Garritsen, voorzitter van de activiteitencommissie, gaat in het voorjaar van 2020 stoppen, Diane 
Teunissen stopt dan tevens als bestuurslid. 

- Martje Eggens komt als vrijwilligster de HVS versterken, zij gaat in eerste instantie namen bij oude school 
foto's zoeken. 

- Het project HVS2.0 is geëvalueerd, het hele project is naar tevredenheid verlopen we hebben tevens een ) 
aantal nieuwe spullen kunnen aanschaffen o.a. een beamer. We hebben afgesproken dat we in de toekomst 
2x per jaar een bijeenkomst houden met alle commissies. 

- Er staat weer een nieuw project te wachten namelijk het ordenen van foto's, Erfgoed Gelderland gaat ons 
hierbij ondersteunen. 

- Er komt een tegelroute door Steenderen, hier zijn geen kosten aan verbonden wel onze medewerking. Harry 
Jansen uit Vorden heeft dit initiatief genomen als afsluiting van Bronckhorst wandelgemeente. 

- Het bestuur heeft besloten om met sponsering te gaan starten, niet in de Zwerfsteen maar wel op de website 
en in de toekomst misschien op de uitnodigingen van de ledenavonden. 

- Werkgroep genealogie, hier wordt aan gewerkt. 
- De activiteitencommissie heeft de activiteiten van 2019 rond, deze komen op de website te staan. 
- De dinsdagavond openstelling van het archief op de dinsdagavond gaat binnenkort weer van start, dit zal 
dan op de eerste dinsdag van de maand van 18:30-21:00 uur zijn. 

Notulen van 26 maart 2018 
Geen op- of aanmerkingen de notulen worden goedgekeurd. 

Jaarverslag van het verenigingsjaar 2018 
Er waren geen vragen of opmerkingen over het verslag 

Jaarverslag van de penningmeester 
- Er zal volgend jaar weer een prognose/begroting op het financieel verslag komen te staan. 
- Marianne, de penningmeester, heeft veel achterstallige contributie kunnen innen waardoor we nu een mooi 
positief resultaat kunnen laten zien. 

Er waren verder vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen over de cijfers. 

De kascontrole is door dhr. dhr. P v. Drunen en dhr. W. Willemsen gedaan, de cijfers werden goedgekeurd en 
er was een compliment aan de penningmeester voor de geïnde achterstallige contributie. 
Dhr. W. Willemsen neemt afscheid van de kascommissie, dhr. P. v. Drunen en dhr. W. v.d. Wijden zullen de 
cijfers van 2019 gaan controleren. 

Bestuursverkiezing 
Voorzitter Bertus Rietberg is aftredend en verkiesbaar. Diane Teunissen is aftredend en niet verkiesbaar, maar 
blijft nog wel tot maart 2020 totdat er opvolging is gevonden. 
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Rondvraag 
Voordat we aan de rondvraag gaan beginnen maakt Bertus bekend dat we inmiddels het 400ste lid hebben 
kunnen verwelkomen, dit is Dianne van Hussel. Zij krijgt een bloemetje en Bertus heeft voor haar de ge 
schiedenis van haar huis aan de Lamstraat uitgezocht en op papier aangeboden. 

Willy Pasman: De Achtste Steen is gestopt, zou het mogelijk zijn om van de drukker Ratio al het digitale 
werk te kunnen krijgen. Het bestuur gaat hier achter aan. 

2019 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2019 uit 6 leden. 
Voorzitter Bertus Rietberg, secretaresse Diane Teunissen, penningmeester Marianne Nieuwenhuis en leden 
Francine van Leeuwen, Ben Lebbink en Anton Baars 

Aan het eind van 2019 heeft de vereniging 419 leden dit is een toename van 20 leden ten opzichte van 2018. 
Het bestuur vergadert maandelijks behalve in juli en augustus tevens bezoeken wij regelmatig bijeenkomsten 
van het Gelders Erfgoed of andere verenigingen. 
Vanaf april is het archief behalve op de donderdagmiddag ook voor het eerst weer open op de dinsdagavond 
van 18:30 - 21:00 uur, Wim Knaake, Geert Jansen en Wim Jansen zijn dan aanwezig. Het aantal vrijwil 
ligers is nagenoeg hetzelfde gebleven. Met z'n allen is er veel werk verzet, denk hierbij aan de redactie, de 
activiteiten, het bezorgen van de Zwerfsteen, het digitaliseren en archiveren en onze prachtige website welke 
dagelijks wordt bijgewerkt. 
De stadswandeling door Bronkhorst is aangepast, men kan nu kiezen voor de wandeling zoals die al bekend 
was of voor een wandeling waarbij er alleen over de gebouwen verteld wordt, dit alles is terug te vinden op 
onze website. 
Ook in 2019 zijn er 4 Zwerfstenen uitgebracht, dit is conform onze doelstelling. 
De Open Monumentendagen op 14/15 september met als thema 'plekken van plezier' en de wederopbouw 
zijn goed bezocht. Er was een expositie van de wederopbouw in Vorden, Baak en· op het gemeentehuis, de 
opening vond plaats in de kerk in Baak. 
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Jaarverslag activiteitencommissie 2019/2020 
21 september 2019 Excursie highlights van Deventer 
Onze bestemming was Deventer. Het was stralend najaarsweer, heerlijk om een stadswandeling te maken. De 
parkeergelegenheid op De Worp was hierdoor overvol. Na enig zoeken vond iedereen een parkeerplek, maar 
kwam met enige vertraging op het afgesproken punt. We werden door een gids rondgeleid in het prachtig ge 
restaureerde Bergkwartier en langs andere highlights van Deventer, waaronder de Russisch Orthodoxe kerk. 
Er gingen ongeveer 28 personen mee, het was een verrassende wandeling met als afsluiting een kop koffie of 
thee bij Grand café Hans en Grietje 

12 oktober 2019 Rookworstenactie. Wij hadden weer de primeur om de rookworst van Gerrit Heezen te 
verkopen. Dit jaar stonden we met een verkooppunt bij de Coöp in Steenderen en bij de Welkoop in Toldijk. 
Vrijwilligers hebben de bestelde rookworsten bezorgd en huis aan huis verkocht. De opbrengst was€ 728.70 

21 oktober 2019 Lezing 'De Stoomtram Zutphen - Deventer' 
De grote zaal van 'Den Bremer' was om 8 uur 's avonds goed gevuld met ruim 70 belangstellenden die op de 
lezing over de stoomtram waren afgekomen. Na de opening door onze voorzitter nam Hans Geerlink van de l 
Historische Vereniging 'De Elf Marken' uit Gorssel ons mee op een reis langs het ontstaan en de exploitatie 
van de stoomtram-lijnen in de Achterhoek. Veel informatie daarover is vastgelegd in het boek 'Stoomtram 
Zutphen - Deventer 1926 - 1945'. Hans had zijn lezing mooi aangevuld met details over het traject Zutphen 
- Emmerik, dat door 'onze' dorpen Baak en Toldijk liep. De presentatie eindigde met een prachtig historisch 
filmpje over de stoomtram. 

18 november 2019 Lezing 'Kermissen en volksfeesten in de oude gemeente Steenderen' 
Een lezing over kermissen en Oranjefeesten is natuurlijk een mooie gelegenheid om de gezelligheid van die 
paar dagen in het jaar nog eens te proeven. Dat lukte die maandag uitstekend. Aan de hand van veel foto's en 
bijbehorende tekst en uitleg door Wim Knaake en Dikkie Garritsen werden historie en markante gebeurtenis 
sen van respectievelijk de Bronkhorster kermis en de kermissen en Oranjefeesten van de andere dorpen van 
de oude gemeente Steenderen gepresenteerd. De ruim 70 aanwezigen in 'Het Anker' in Steenderen hebben 
getuige, de positieve reacties, genoten. 

20 januari 2020 Lezing 75 jaar vrijheid door Jean Kreunen 
Voor een afgeladen zaal in 'Het Anker' in Steenderen vertelde Jean Kreu 
nen uit Hengelo (Gld) het verhaal over zijn oorlogsverzameling; die be 
gon op een zolderkamertje, werd ontplooid in het 'Achterhoeks Museum 
1940-1945' in Hengelo (Gld) en vandaag de dag is te bezichtigen in het 
Oorlogsmuseum in Overloon, Noord Brabant. Maar het ging niet om de 
verzameling alleen deze avond, des te meer om de verhalen die bij de 
gevonden attributen horen. Zodra Jean zijn kist opent en er het eerste 
voorwerp uithaalt, komt er een verhaal bij: van wie is die helm geweest, 
vriend of vijand, wie heeft hem bewaard en uiteindelijk aan het muse 
um geschonken, een foto, die na het achterhalen van de personen, leidt 
tot een nieuw verhaal; de zaal luistert ademloos. Daarna vervolgde 
Jean zijn relaas met de beschrijving van een aantal gebeurtenissen die 
in de oude gemeente Steenderen hebben plaatsgevonden, Jean werd 
met een daverend applaus bedankt voor zijn prachtige presentatie. 

Stadswandelingen Bronkhorst 
Er waren 4 wandelingen in Bronkhorst, verzorgd door de HVS. 
Er werden 6 gidsen ingezet voor deze wandelingen. 
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