NOTULEN JAARVERGADERING STAD EN LANDE – 14 MAART 2018
Aanwezig: circa 18 leden en het voltallige bestuur.

Opening
Voorzitter De Jonge heet de aanwezigen welkom. Hij staat stil bij het overlijden van bestuurslid
Esther Koops, vorig jaar oktober. Tevens besteedt hij aandacht aan de benoeming van Henk Boels,
die 24 jaar bestuurslid was, tot erelid van de vereniging.
Verder constateert hij dat het goed gaat met de vereniging, wat betreft het ledental en de
belangstelling voor activiteiten.
Goedkeuring notulen 2017
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen, waarmee ze zijn goedgekeurd.
Inhoudelijk jaarverslag over 2017
Secretaris Buursma geeft een toelichting op het inhoudelijk jaarverslag over 2017. Wat betreft het
ledental was er een lichte daling (min 2), maar het aantal zit nog wel ruim boven de duizend, in
tegenstelling tot eerder.
De lezingen werden goed bezocht, met dank aan de leden van de lezingencommissie: Dineke van der
Wal en Gerben de Vries.
Ook voor de excursies (naar de Harlebucht en door Noord-Groningen i.h.k.v. 300 jaar Kerstvloed),
was er veel belangstelling; deze waren volgeboekt.
Voor het Monumentenfonds kwam flink wat geld binnen, zodat er een overschot is. De besteding
aan projecten is in goede handen bij het monumentenfonds dat bestaat uit Boukje Vrolijk, Gino
Huiskes, Jan Battjes en Fré Hijszeler.
Wat betreft de publicaties is er ook vrijwel alleen positief nieuws te melden, behalve dat er voor het
tijdschrift wel eens een dreigend kopijtekort is, wat altijd weer wordt opgelost, maar desalniettemin
is dat wel een aandachtspunt. Voor het jaarboek, daarentegen is er juist een wachtlijst.
Zoals altijd was de Dag van de Groninger Geschiedenis, een evenement dat mede door Stad en Lande
wordt georganiseerd, weer een gezellige toogdag voor historieminnend Groningen, met tal van
activiteiten. Hierbij werden enkele tientallen nieuwe leden geworven.
De website voldoet niet meer aan de eisen. Deze zal worden aangepast.
Tenslotte is er het bedrijvenfonds met (nog) drie advertenties (vroeger zes); er zal worden getracht
het aantal uit te breiden.
Financieel jaarverslag over 2017
Penningmeester Broersma licht de cijfers toe over 2017.
Er is over dat jaar een klein positief resultaat van 124 euro. De cijfers van de resultaten over 2017
zijn vergeleken bij de begroting – gebaseerd op cijfers van dat voorgaande jaar – enigermate hoger of
lager uitgevallen, maar over het algemeen sluiten ze redelijk aan, zodat er goed is begroot.
Wat de staat van baten en lasten betreft, laten de excursies een klein overschot zien. Er wordt
geprobeerd dat zo precies mogelijk sluitend te maken; het is niet de bedoeling om daarop winst te
maken.
Er is een klein overschot wat betreft reprorechten.
Daarentegen zijn de uitgaven voor het tijdschrift iets hoger uitgevallen, maar dat komt mede door
allerhande bijkomende kosten die voorheen onder de post ‘administratie’ vielen.
Het Monumentfonds heeft dit verslagjaar een mooie som aan geld (€ 4600,-) ontvangen, zodat er
behalve de geplande besteding aan klassieke lantaarnpalen voor Openluchtmuseum Het Hoogeland
ook nog geld over is voor projecten in 2018.
Twee andere projecten die afgerond zijn in Thesinge en Wehe den Hoorn (?) zijn verrekend.

Wat de balans betreft zijn er flinke reserves. Enerzijds is er die voor het Monumentenfonds, maar die
is gekoppeld aan allerhande concrete projecten die in uitvoering zijn of nog zullen worden
uitgevoerd.
Daarnaast zijn er twee grote reserves. Eén is een bestemmingsreserve voor publicaties, voor een
belangrijk deel ontstaan door inkomsten uit de succesverkoop van de canon van Groningen.
Daarnaast is er een ‘Algemene reserve’ bedoeld als ‘weerstandsfonds’ voor ‘vet op de botten’ om
eventuele financiële tegenvallers op te vangen.
Daarnaast wordt geadviseerd om een tweetal duidelijke bestemmingsreserves te maken, namelijk
een € 3000,- voor verbetering of vernieuwing van de website en een reserve voor een penning met
bijbehorend bedrag voor projecten op het gebied van educatie, wat het bestuur wil realiseren als
‘Esther Koops Fonds’, naar ons betreurde bestuurslid, dat zich bezighield met educatie.
Verslag kascommissie en decharge penningmeester
Dit jaar bestond de kascommissie uit de heren A. Drentje en J. van Bolhuis. Omdat de heer Drentje,
die als oudste lid verslag zou doen, verhinderd is, heeft deze mandaat gegeven aan dhr. Van Bolhuis
om hun bevindingen kenbaar te maken.
Dhr. Van Bolhuis meldt dat de inkomsten en uitgaven zeer correct zijn weergegeven. Daarbij is niet
gebruik gemaakt van een boekhoudprogramma, maar van een excellijst. De wijze waarop de
administratie plaatsvindt, is die van de zogenaamde kasboekhouding met ‘transistorische posten’.
Volgens de officiële regels is dat niet correct, maar wel te verdedigen. De kascommissie is aldus
akkoord met de door dhr. Broersma gevoerde boekhouding. Men is wel voor het ‘uit elkaar trekken’
van verschillende posten, zoals die voor het jaarboek, het tijdschrift en de excursies.
Dhr. C. de Ranitz merkt naar aanleiding van de cijfers op, dat de post administratiekosten heel laag is.
Hij vraagt zich af, hoe dat kan, terwijl er sprake is van zo’n hoge kwaliteit. Dat zal er alles mee te
maken hebben dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt, door het bijvoorbeeld zoveel mogelijk
meesturen van informatie als bijsluiter met de publicaties en het feit dat het werk uitsluitend door
vrijwilligers gebeurt.
Hierna stelt Dhr. Bolhuis voor de penningmeester op basis van de bevindingen van de kascommissie
decharge te verlenen. De aanwezigen beamen dat met applaus.
Verkiezing kascommissie.
Dhr. Drentje is tweemaal lid geweest van de kascommissie en treedt af. Dhr. Van Bolhuis gaat door
voor een tweede termijn. Als nieuw lid van de kascommissie meldt dhr. A.J. Bleeker zich aan en
wordt als zodanig benoemd.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur stelt voor om mevr. Dineke van der Wal MA, historica, te benoemen, waarmee de
aanwezigen akkoord gaan.
Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.
Sluiting
Hierop sluit voorzitter De Jonge de jaarvergadering.
Na een korte pauze volgt de lezing van Karin Sitalsing naar aanleiding van haar boek ‘Boeroes’, over haar
Surinaamse familiegeschiedenis.

