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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, gehouden op zaterdag 31 oktober 2020.  
 
In verband met RIVM-voorschriften is de vergadering digitaal via Zoom gehouden. Het voltallige bestuur is digitaal 
aanwezig, te weten: 
 
Vladimir Stissi, voorzitter 
Leo Dubbelaar, secretaris 
Jan Dekkers, penningmeester 
David Mulder, bestuurslid (verslag) 
Marcel Richter, bestuurslid 
 

1. Opening: 13.40 
2. Mededelingen: geen. 
3. Verslag van de vergadering d.d. 13 april 2019 te Amersfoort: goedgekeurd m.u.v. punt 5 (Kascommissie). 

Komt terug bij punt 5. 
4. Vaststelling begroting 2020: Penningmeester Jan Dekkers licht deze begroting toe en trekt gelijk de lijnen 

door naar 2021. Beleidsmatig zit er niets nieuws in de begroting – het is een verloren jaar t.a.v. de 
activiteiten. Voor volgend jaar gaan we ervan uit dat de normale activiteiten hervat kunnen worden. De 
(digitaal) aanwezige leden keuren de begrotingen voor 2020 en 2021 goed.  

5. Vaststelling jaarrekening 2019 en verslag kascommissie 2019. Over de samenstelling van de kascommissie 
is een misverstand gerezen, het bleek niet te kloppen dat Agnes van der Linden zich daarvoor had 
aangemeld. Rens Swart, die een tweede termijn vervulde, gaf aan bij nader inzien geen tijd te hebben. Er 
is daarom een nieuwe kascommissie samengesteld, bestaande uit Ton Lansdaal (ter vergadering aanwezig) 
en Jean Gardeniers; dit is echter niet conform de statuten, waarin is bepaald dat dit minstens vier weken 
voorafgaand aan de ALV aan de leden bekendgemaakt moet worden. De voorzitter geeft de aanwezige 
leden twee opties: 1) informeel achteraf de nieuwe kascommissie vaststellen of 2) thans ter vergadering, 
waarbij we over vier weken een nieuwe vergadering agenderen. De leden spreken hun voorkeur uit voor 
de informele optie. De secretaris merkt op de statuten erop nagelezen te hebben en concludeert dat we 
de jaarrekening ook zonder kascommissie kunnen vaststellen. Hierna licht de penningmeester de stukken 
toe: we hebben twee niet kostendekkende excursies gehad; verder grote uitgave t.w. het boek over de 
Limburgse Wederopbouwkerken, waarvoor de gereserveerde gelden gebruikt zijn. Tenslotte is een uitgave 
gedaan aan Bernadette van Hellenberg Hubar en Menno Heling als vergoeding voor de werkzaamheden 
voor het Projectplan Toekomst Cuypersgenootschap. Door dit alles sloten we het boekjaar af met een 
klein tekort.; de jaarrekening wordt vastgesteld; naar aanleiding van het advies van de kascommissie is 
een PM-post van 500 euro opgenomen. Kascommissie verleent decharge aan het bestuur. 

6. Verkiezing kascommissie 2020: de huidige commissie, bestaande uit Ton Lansdaal en Jean Gardeniers, 
geeft aan geen bezwaar te hebben tegen een tweede termijn, waarmee deze heren onder dankzegging 
herbenoemd worden. Volgend jaar zal een van beiden moeten aftreden. 

7. Jaarverslag 2019: de stukken zijn door secretaris Leo Dubbelaar rondgestuurd; Leo stipt enkele hoogte- en 
dieptepunten aan. Sluit af met vaststelling dat we veel goede resultaten bereiken en dat ons werk nodig 
blijft. Rens Swart bedankt eenieder die zich inspant voor het erfgoed. 

8. Begroting 2021 – zie punt 4. 
9. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap: er was een beleidsstuk geproduceerd, wat niet geleid 

heeft tot uitvoering omdat door corona geen bijeenkomsten mogelijk waren. Zodra de situatie 
normaliseert zullen we toekomst en ledenwerving weer prioriteit geven. Wel gerealiseerd zijn een nieuwe 



website en een nieuw logo. Koppelen website aan diverse sociale media wordt nog gerealiseerd. Komt 
terug op volgende ledenvergadering. 

10. Wat verder ter tafel komt: excursie naar Nijmegen van afgelopen najaar is doorgeschoven naar het 
voorjaar, mits dit mogelijk zal zijn. De voorzitter wijst op de mogelijkheid van digitale activiteiten die door 
anderen georganiseerd worden, met wisselend succes. Ton van Lansdaal geeft aan dat we in kleinere 
groepen bij elkaar kunnen komen, die, gecombineerd met digitale activiteiten, tot groter bereik kunnen 
leiden. 

11. Rondvraag: Leo: Leo Dubbelaar maakt samen met Herman afspraak bij RCE over gesamtkunstwerke in 
kerken, actueel door beoogde aantal kerksluitingen. Sint Oedenrode en Workum worden als voorbeelden 
genoemd waarbij de monumentale interieurs volledig verdwijnen. Leo brengt ook de herinrichting van het 
Cuypershuis en het nieuwe boek over de Munsterkerk in Roermond onder de aandacht en beveelt 
museum en boek van harte aan; Vladimir vestigt de aandacht op het zojuist verschenen boek van ons lid 
Coert-Peter Krabbe over interieurs van Amsterdamse grachtenhuizen. Rens Swart vestigt de aandacht op 
de Corneliusbasiliek en website; Rens vraagt naar herbestemming Paterskerk in Eindhoven, die met de 
BNA publieksprijs is bekroond – als je niet kijkt met de bril van de monumentenzorger naar het resultaat 
kijkt, dan is de prijs terecht omdat een bijzonder resultaat behaald is, maar vanuit ons standpunt zijn er 
pijnlijke ingrepen in het complex gedaan, waarbij met name de inventaris van de kerk heeft geleden.  

12. Sluiting: 14.11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


