Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum
“De Lebbenbrugge” te Borculo
Verslag en besluiten
20e algemene ledenvergadering d.d. 10 mei 2014
in de schuur van het museum “de Lebbenbrugge”
Aanwezig: Het voltallige bestuur (René Nijhof (voorzitter), Dineke Hek (secretaris), Frans Knijnenburg
(penningmeester), Heintje Hillebrand en Ben van Dijk) en 40 leden en belangstellenden.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat het een bijzonder
e
jaar is voor de Lebbenbrugge: het museum bestaat 80 jaar, dit jaar is de 150 geboortedag van H.W.
e
Heuvel en de 125 geboortedag van H. Odink.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
e

3. Verslag van de 19 Algemene Ledenvergadering d.d. 27 april 2013
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de vergadering aangenomen.
5. Financieel overzicht van de Vereniging door de penningmeester (balans per 31-12-2013) en vaststelling
van het financieel jaarverslag
Het financieel overzicht en jaarverslag worden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd.
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit mevrouw Annemien Hulsteijn en de heer Hendrik Willem Heuvel. Zij
delen mee dat bij controle van de boeken deze in orde zijn gebleken. De commissie stelt voor om de
penningmeester te dechargeren, wat derhalve geschiedt.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor de kascommissie stellen de heren Anton Schaars en Kees de Jeu zich beschikbaar. Zij worden door
de vergadering benoemd tot kascommissie voor het volgende jaar.
8. Mededelingen van of namens de voorzitter van de Heuvelstichting
De heer Wim Slotboom deelt namens de Heuvelstichting mee, dat het goed gaat met de Lebbenbrugge. Hij
noemt een aantal punten die kenmerkend waren voor de afgelopen periode.
- De restauratie van de Utrechtse tentwagen: De Vrienden worden bedankt voor hun bijdrage
- Het talud van de Slinge wordt verlegd.
- De herinrichting van het terrein
- De vitrines in de nieje schure zijn ingericht.
- Er is een nieuwe fietsenstalling gemaakt.
- Op de zolder is een nieuwe expositieruimte ingericht.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
- De Van der Lugtstichting, eigenaar van het weiland tegenover de Lebbenbrugge, is voornemens om door
het aanleggen van een meidoornhaag het landschap passend en authentiek te maken/houden. Vanuit de
vergadering wordt de opmerking gemaakt, dat de gebruik van sleedoorn wellicht nog passender zou zijn.
- Er wordt gevraagd wie de tentwagen restaureert. Dit is de heer Theo Janssen, een smid en timmerman
uit Aalten.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
Aldus opgemaakt op 12 mei 2014,
Dineke Hek, secretaris

Vereniging Vrienden van Museumboerderij “De Lebbenbrugge” te Borculo

René Nijhof, voorzitter
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