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Verslag van de Algemene Ledenjaarvergadering van Ampt Epe 

 

  

Datum:  9 april 2019  

Locatie: Dorpshuis de Hezebrink, Ds van Rhijnstraat 69 Emst 

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 12 april 2018. 

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

 

3. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Barry Bosch. Het bestuur draagt als 

nieuw bestuurslid voor Wanda de Winter. Zij heeft al bijna een jaar meegedraaid 

in het bestuur. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Beiden worden onder 

applaus (her)benoemd. 

 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

Het jaarverslag is op de website van Ampt Epe gepubliceerd en is beperkt 

gekopieerd en beschikbaar gesteld voor de aanwezige leden. De voorzitter geeft 

aan dat op18 april 2019 de gerealiseerde gedenkplek voor de familie van Essen 

plechtig in gebruik wordt genomen. Verder geeft hij aan dat het bestuur naarstig 

op zoek is naar mensen die willen helpen met het organiseren van evenementen. 

Jaminta Rorije, de adviseur communicatie van Ampt Epe, is bezig met het 

opzetten van een facebookpagina voor Ampt Epe. De nummers van Ampt Epe zijn 

nu tot en met nummer 195 digitaal beschikbaar en doorzoekbaar. Hierbij is een 

periode van 5 jaar aangehouden. 

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt de voorzitter toe dat het bestuur 

zal nagaan of de nummers eerder op de website beschikbaar gesteld kunnen 

worden.  

   

5. Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester, aansluitend verslag 

van de kascontrolecommissie. 

Jaarverslag 2018 

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

op enkele punten van het financieel jaarverslag 2018.  

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

heeft de controle bij de penningmeester gehouden op 13 maart 2019 en heeft in 

haar verslag de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. De heer Slijkhuis leest 

het verslag voor. De uitkomst is dat de financiële administratie een zeer 

verzorgde indruk maakt. De vergadering besluit het bestuur en de 

penningmeester hierna decharge te verlenen.  

 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

 

 

6. Benoeming van een nieuw (reserve) kascommissielid  

 

De heer G. Zwaniken is aftredend. De heer J. van Zellem geeft aan te willen 

toetreden tot de kascontrolecommissie. De heer J.Slijkhuis vormt nu samen met 

de heer J. van Zellem de kascontrolecommissie.  

 

7. Begroting 2019 en voorstel contributieverhoging per 1-1-2020. 

  

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

Smulders vindt de portikosten aan de hoge kant. Hij doet de suggestie de boekjes 

via vrijwilligers laten rondbrengen. De heer Witteveen zegt ook voor andere 

organisaties post te bezorgen en wil wel helpen bij het bezorgen in Epe. De 

voorzitter zegt toe het onderwerp op een volgende bestuursvergadering aan de 

orde te stellen. 

 

De voorzitter stelt vervolgens het voorstel tot contributieverhoging aan de orde. 

Hij deelt mede dat het bedrag al meer dan 12 jaar ongewijzigd is gebleven. De 

kosten om de activiteiten te blijven ontplooien zijn de afgelopen jaren echter wél 

gestegen ondanks het feit dat bestuur, redactie en vrijwilligers zich belangeloos 

en kosteloos inzetten om de in de statuten genoemde doelen van de vereniging te 

realiseren. Hij stelt voor de contributie vast te stellen op € 17,50 per jaar vanaf  

1-1-2020. 

De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging en stemt vervolgens in 

met de begroting 2019. 

   

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

Uit een vraag uit de zaal wat het “project 1832” inhoudt legt Fer Jantzen uit dat 

het een project was om te komen tot de realisering van het boek “Ons agrarisch 

en industrieel verleden” Exemplaren van het boek zijn overigens nog steeds te 

koop. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 20.30 uur. 

 

Opgemaakt te Epe op 11 april 2019 door A. Schurink, secretaris Ampt Epe.  
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