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Verslag van de Algemene Ledenjaarvergadering van Ampt Epe 

 

  

Datum:  12 april 2018  

Locatie: Café-restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10 te Oene 

Tijd:  20:00 uur 

  

 

1. Opening. 

De voorzitter van Ampt Epe, de heer Ing. Jan van de Velde, opent de vergadering om 

20:00 uur en heet alle aanwezige leden van harte welkom.  

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 6 april 2017. 

De voorzitter stelt het verslag aan de orde. Er zijn geen vragen.  

 

3. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden Gert van den Esschert en Fer 

Jantzen. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Beiden worden onder applaus 

herbenoemd. 

 

4. Jaarverslag 2017 van de secretaris 

De voorzitter deelt mede dat het eerbetoon aan Dina van Eek nu toch gestalte 

krijgt in de vorm van het Dina van Eekplein. De onthulling van het naambord zal 

worden verricht door de burgemeester van der Hoeve, met mevrouw Liesbeth 

Jansen- van Eek op 19 april 2018. 

   

5. Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester, aansluitend verslag 

van de kascontrolecommissie. 

Jaarverslag 2017 

De voorzitter geeft , aangevuld door penningmeester Barry Bosch, een toelichting 

op enkele punten van het financieel jaarverslag 2017.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J. Kelkes en G. Zwaniken, heeft  

de controle bij de penningmeester gehouden en heeft in haar verslag de 

uitgevoerde werkzaamheden beschreven. De uitkomst is dat de financiële 

administratie een zeer verzorgde indruk maakt. De vergadering besluit het 

bestuur en de penningmeester hierna decharge te verlenen.  

6. Benoeming van een nieuw (reserve) kascommissielid  

 

De heer J. Kelkes is aftredend. De heer G. Zwanikken vormt nu samen met de 

heer J.Slijkhuis de kascommissie. Een nieuw reserve-kascommissielid is niet 

benoemd. 

7. Begroting 2018  

De voorzitter en penningmeester geven een toelichting op de begroting. De 

begroting is in balans, er zijn geen problemen. De vergadering stemt vervolgens 

in met de begroting. 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

  

 

 

8. Beleidsplan Ampt Epe 2018-2021 

Als ANBI instelling moet Ampt Epe een actueel beleidsplan hebben. 

Het nieuwe plan staat vooral in het teken van samenwerking. De oprichting van 

de werkgroep archeologisch-cultuurhistorisch Ergoed is hier een goed voorbeeld 

van. Mevrouw W. de Winter en de heer Ad Smulders van de werkgroep hebben 

hun plannen voorgelegd aan het bestuur. 

De voorzitter vraagt of er belangstelling is deel te nemen in een werkgroep 

cultuureducatie basisonderwijs. Hierop komt geen reactie 

Een ander onderdeel van het beleidsplan is het onderzoek dat wordt gestart naar 

de mogelijkheid de leden van Ampt Epe een keuze te bieden om zowel ons 

pentaalblad op papier als digitaal te kunnen lezen. 

De heer Wijnbergen wil de bibliotheek van Ampt Epe wel gekoppeld zien aan het 

streekarchief. 

   

9. Mededelingen, rondvraag en sluiting (omstreeks 20:30 uur). 

De heer A.Smulders vraagt naar het gebruik van onze website. Webmaster Fer 

Jantzen geeft aan dat er gemiddeld 250 bezoekers per dag zijn. 

De voorzitter sluit vergadering om 20.30 uur. 

 

Opgemaakt te Epe op 16 april 2018 door A. Schurink, secretaris Ampt Epe.  

 

+++ 


