Vervolg op punt 5
Door Hans van Tiggelen

In de vorige Tien Eeuwen, nummer 2, juli 2019, stond het verslag van de algemene
ledenvergadering en daarin staat, onder punt 5, dat de penningmeester ingaat op de
schriftelijk gestelde vraag over de kosten van het verenigingsblad in verhouding tot de
contributie gelden. Volgens mijn berekening geven we € 17,50 uit per blad terwijl we € 15,00
vragen voor een jaar lidmaatschap. Dit vind ik vreemd en vandaar die vraag, wat ik ook nog
meldde, dat heeft het verslag niet gehaald, is dat als je de contributiegelden deelt door het
aantal leden de gemiddelde contributie ruim 20% lager ligt dan de bedoeling. De oorzaak
hiervan is mij niet duidelijk maar misschien moet de ledenlijst eens grondig onder de loep
worden genomen of betalingsherinneringen versturen, dat doet de cijfers misschien ten
goede keren. Mogelijk dat de maatregel zoals genoemd, over de portokosten door
berekenen, dan achterwege kan blijven. Wat ik miste in het verslag, maar misschien is het
daarvoor te vroeg, is het verhaal over de ECV. Graag blijf ik op de hoogte van de resultaten,
de opgewekte hoeveelheden energie, aantal afnemers, rendement etc. Het zou een optie
kunnen zijn om die gegevens op de website van de CHV te plaatsen. Ik was dan wel tegen
het beschikbaar stellen van de financiën, in eerste instantie € 50.000 maar dat werd al snel
€ 100.000, niet omdat ik tegen alternatieve energie opwekking ben, in tegendeel zelfs, maar
omdat ik nog steeds vind dat de Cultuur Historische Vereniging niet de partij is die zijn
verkregen gelden (contributie, giften en het legaat Dorpsstraat 37) op deze wijze moet
uitgeven. Zie ook de verenigingsdoelstellingen op de achterpagina van Tien Eeuwen. Nu we
met zijn allen als vereniging “groot aandeelhouder” zijn geworden is het wel zaak e/o
interessant om een vinger aan de pols te houden en ook de verenigingsleden aan de wal op
de hoogte te houden van de resultaten.

Dorpsstraat 37, ’50 / ’60 jaren.

Dorpsstraat 37 achterzijde, ‘50/’60 jaren.

Nogmaals hulp gevraagd
In nummer 1 van dit jaar vroeg ik hulp bij de volgende foto,

een reactie hierop kreeg ik van Nel Cupido die, volgens haar, de volgende personen dacht te
herkennen. De man in het midden met de pet is mogelijk Cees Cupido, broer van Jan C. van
het Posthuys. Naast hem met stropdas en handen in de zak is Leo Wels, van de persoon
geheel rechts weten we dat het Jouke Jelsma is. Hartelijk dank voor de reactie!

Foto’s uit collectie HVT
Reactie’s kunt u sturen naar j.van.tiggelen@hetnet.nl

