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Vereniging en stichting tot behoud van negentiende- en
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, gehouden op zaterdag 13
april 2019 in Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
Aanwezig: de bestuursleden: Vladimir Stissi (voorzitter), Leo Dubbelaar (secretaris), Jan Dekkers
(penningmeester), David Mulder (verslag) en 28 leden.
Afwezig: Marcel Richter
1. Opening
Voorzitter Vladimir Stissi heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Hij vraagt
of de vergadering akkoord gaat met de toegezonden agenda. Dat blijkt het geval te zijn.
2. Mededelingen
De voorzitter geeft verslag van de belangrijkste activiteiten van het bestuur, zowel intern als extern.
Intern gaat het om de verbetering van de digitale informatievoorziening, zoals het realiseren van een
nieuwe website en het verbinden van die site met de social media. Het Cuypersgenootschap is zeer
actief op Twitter, zodat het goed is als men daar op de website ook kennis van kan nemen.
Voorts heeft het bestuur ingezet op het onderwerp toekomst en ledenwerving. Dit punt wordt later
op de agenda afzonderlijk behandeld.
De externe activiteiten van het bestuur worden bij agendapunt 6 behandeld.
3. Verslag van de vergadering d.d. 27 oktober 2018 te Leeuwarden
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van de inhoud wordt met name geïnformeerd naar
de stand van zaken van het onderwerp toekomst en ledenwerving. De voorzitter stelt voor hier op in
te gaan bij het betreffende agendapunt.
4. Vaststelling jaarrekening 2018 en verslag kascommissie 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken. De financiële situatie van het genootschap is
licht verbeterd, zodat er middelen konden worden gereserveerd voor ledenwerving en publicaties.
Zorgelijk is de beperkte, maar gestage terugloop van het aantal leden. Ook in dit het verslagjaar zijn
leden geroyeerd omdat ze langdurig niet aan contributieverplichting voldoen. Om de financiële basis
van de vereniging gezond te houden is tenminste stabilisatie nodig.
De technische vragen betreffende de jaarrekening worden door penningmeester en voorzitter naar
tevredenheid van de stellers beantwoord. Hierop gaat de vergadering akkoord met de jaarrekening
2018.
De kascommissie, bestaande uit de heren B.C. Kylstra en Rens Swart doet verslag van haar
bevindingen. De verenigingsboekhouding is in orde bevonden en de cijfers komen overeen met die
van de jaarrekening en het bestuur wordt gedechargeerd, met alle lof aan de penningmeester.
5. Verkiezing kascommissie 2019
Voor de kascommissie 2019 is Rens Swart bereid nog een jaar aan te blijven. Een tweede lid meld
zicht tijdens de vergadering niet aan. Later die dag heeft Agnes van der Linden zich hiertoe bereid
verklaard.

6. Jaarverslag 2018
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De externe activiteiten van bestuur en leden concentreren zich op het behoud van erfgoed. Er lopen
bijzonder veel acties in vrijwel alle provincies. Secretaris Leo Dubbelaar houdt het overzicht hiervan
bij. Het merendeel eindigt in de aangevraagde bescherming van de betreffende gemeente.
Uitzonderingen daargelaten is bescherming door de minister van OCW niet meer mogelijk.
De productie van het Cuypersbulletin liep in het verslagjaar naar tevredenheid. De nummers
kwamen door het jaar uit en er werd juist voldoende kopij aangeleverd. Voor een efficiënt
productieproces zou de voorraad aangeleverde artikelen nog iets moeten toenemen, zodat niet meer
behoeft te worden gewacht op het aanleveren van een laatste artikel. In de lay out van het bulletin
zijn diverse verbeteringen aangebracht. Naar verwachting zal het volgende jaarboek in de loop van
2020 uitkomen.
7. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
Dit agendapunt baart het bestuur zorgen. Het onderwerp zou worden aangepakt door twee externe
adviseurs die daartoe een voorstel hadden opgesteld voor het beter inspelen op het gebruik van
onder meer social media om een nieuwe doelgroep te bereiken. Jonge mensen zijn immers minder
geneigd zich aan te sluiten bij een vereniging, maar zijn wel actief op social media als zij een
bepaald doel willen bereiken, zoals het behouden en herstellen van cultureel erfgoed. Het ontwerpen
van een nieuwe website maakte onderdeel uit van dit project. Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden kwam het bestuur tot de conclusie dat de kosten, die niet in die mate waren
voorzien, niet in die omvang door de vereniging kunnen worden gedragen en beëindigde de
opdracht. Hiermee zijn de externe adviseurs niet akkoord gegaan, zodat hierdoor een geschil is
ontstaan. De besprekingen over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing lopen nog. De
vergadering riep het bestuur op zich hiertoe tot het uiterste in te spannen, zodat de persoonlijke
verhoudingen geen blijvende schade oplopen. Het bestuur zegde graag toe.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
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