
Notulen Jaarvergadering Stad en Lande 2 april 2019 

Aanwezig: Eddy de Jonge (vz.), Albert Buursma (not.), Daniël Broersma, Frederiekje de Jongh en 
Dineke van der Wal en ca. 30 aanwezigen. 
 

Opening 
Voorzitter Eddy de Jonge opent de bijeenkomst om 19:33 u. en geeft aan dat het de bedoeling is, dat 
het een korte vergadering wordt, gevolgd door een pauze met daarna  een lezing. 
De voorzitter kondigt aan dat ter nagedachtenis van ons zeer gewaardeerde wijlen bestuurslid  
Esther Koops, overleden vorig jaar, die het onderdeel  ‘educatie’ in haar portefeuille had, het Stad en 
Lande-bestuur een ‘Esther Koopspenning’ in het leven heeft geroepen. Dit is een tweejaarlijkse prijs 
met een penning, vergezeld van een geldbedrag voor degene(n) die zich in het bijzonder 
heeft/hebben onderscheiden op het vlak van (erfgoed)educatie. Hiervoor wordt een commissie in 
het leven geroepen. 
 

Goedkeuring notulen Jaarvergadering 2018 
Er zijn geen opmerkingen op of naar aanleiding van de notulen, waarmee deze zijn goedgekeurd. 
 

Toelichting inhoudelijk jaarverslag over 2018 
De secretaris wijst vooral op de dreiging van een afnemend ledental. Het voorgaande verslagjaar  
(2017) kwamen er veertig nieuwe leden bij, over 2018 waren dat er weliswaar zestig, waardoor het 
ledental min of meer constant is gebleven, maar dit betekent wel dat er een groot verloop is. Dit is 
een zorgelijke ontwikkeling. Een afnemend ledental heeft ook zijn weerslag op de inkomsten omdat 
er met ieder lid minder ten opzichte van het voorgaande jaar ook € 27,50 minder in kas komt in de 
vorm van contributie. 
Er was een interessant en gevarieerd lezingenprogramma met in totaal negen lezingen, 
georganiseerd in samenwerking met de NGV en de Groninger Archieven. 
Er waren twee excursies, waarvan die in het voorjaar, die voerde van het Lauwersmeer over het 
Reitdiep naar Groningen dermate overtekend was, dat er een tweede vaarexcursie in omgekeerde 
richting kon worden georganiseerd. 
De publicaties tijdschrift en jaarboek verschenen zoals gebruikelijk. Hierover is weinig opvallends te 
melden, wel wat de financiën van dit onderdeel betreft, waar de penningmeester aandacht aan zal 
besteden. 
Verder valt nog te vermelden dat het de bedoeling is om de website in de loop van 2019 te 
vernieuwen. 
 

Toelichting financieel jaarverslagover 2018 en begroting 2019 
De penningmeester wijst op het tekort over 2018. De traditionele activiteiten als lezingen en 
excursies zijn budgettair ongeveer neutraal; de grote (on)kostenpost zit vooral in de publicaties.  
Dit is opgevangen op door aanvulling uit de algemene reserve, maar dit is een knelpunt dat grote 
aandacht verdient. Het bestuur zal zich daarover in de komende tijd beraden. 
Wat betreft de kas blijkt dat die wat betreft het Monumentenfonds mooi in evenwicht is. Er waren 
uitgaven voor het hunebed van Heveskes en een beeld. Maar er zijn ook behoorlijke reserves, al 
moet daarbij nog rekening worden gehouden met aangegane verplichtingen in voorgaande jaren wat 
betreft restauratie etc. 
Er is een bestemmingsreserve voor publicaties buiten het tijdschrift en het jaarboek en voor de 
Esther Koopspenning. 
Het tekort van ruim € 4000,- komt vooral op het conto van het jaarboek en het tijdschrift en de porti. 
Een oplossing voor het wegwerken van dit tekort zou kunnen zijn het genereren van inkomsten via 
een extern gefinancierd themanummer, zodat er maar drie in plaats van vier tijdschriften regulier 
gefinancierd hoeven te worden.  



Het is in ieder geval zaak om te kijken hoe de inkomsten verhoogd en de uitgaven verlaagd kunnen 
worden. Een ander middel is een contributiverhoging. 
 

Verslag kascommissie over 2018 door Jan van Bolhuis 
Opgemerkt wordt dat de boekhouding niet in een Excel-programma is opgemaakt, maar in Word. Het 
wordt aanbevolen dat dit naar Excel overgaat. Overigens heeft de kascommissie wel alle lof voor de 
wijze van boekhouding door de penningmeester. 
Er is inmiddels een aparte bestemmingsreserve gerealiseerd. 
Voorts is geconstateerd dat er een tekort van 4500,- is over het jaar 2018. Op zich is dat geen direct 
probleem, omdat het opgevangen kan worden door de reserves, maar het is geen gezonde situatie, 
want deze lijkt structureel door de hoge kosten van de mailings en het drukwerk (de publicaties). 
De kascommissie stelt voor de penningmeester op basis van het door hen goedgekeurde verslag te 
dechargeren, wat met applaus wordt bevestigd. 
 

Verkiezing kascommissie 
Kascommissieleden voor het komende jaar zijn Eppo van Koldam en Harry Vogel. 
 

Rondvraag 
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt. 
 

Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering omstreeks 
20:00 u. 
 
 


