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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 
Streekhistorisch informatie- en documentatiecentrum 

 
CONCEPT VERSLAG 

VAN DE ALGEMEEN BESTUUR VERGADERING VAN HET VAN HET REGIONAAL 
ARCHIEF RIVIERENLAND 
VAN  23 maart 2017 TE TIEL 

Aanwezig zijn: 
De heer M.J.J. Melissen   lid namens de gemeente Tiel, voorzitter 
Mevrouw E. Kok-Majewska   directeur/streekarchivaris, secretaris 
De heer J. de Boer    lid namens de gemeente Buren 
De heer A. van Maanen    lid namens de gemeente Geldermalsen 
De heer C. Veerhoek    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 
De heer J. Andriesse    lid namens de gemeente Neerijnen 
De heer G.P. van den Anker   lid namens de gemeente Maasdriel 
De heer S. Buwalda    lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevrouw E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
Afwezig met kennisgeving:  
De heer J. Reus     lid namens de gemeente Culemborg 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 15.30 uur deze bijzondere vergadering en heet eenieder welkom. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
De voorzitter geeft aan dat in deze vergadering alleen het algemene verslag wordt vastgesteld. Het 
geheime verslag wordt vastgesteld in aanwezigheid van de BOV-leden in een geheime vergadering 
voorafgaand aan de volgende BOV/AB-vergadering. 
Het algemene verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Samenstelling van het Dagelijks Bestuur 
De voorzitter legt de stemmingsprocedure uit. Er zijn twee kandidaten, deze staan vermeld op het 
stembriefje de voorzitter verzoekt een kruisje te plaatsen bij de gekozen kandidaat. 
Daarna zullen de stemmen geteld worden. De voorzitter verzoekt de heren Van den Anker en Veerhoek 
de stembriefjes te tellen en de uitslag bekend te maken zodat het bestuur de stemming kan bekrachtigen. 
De uitslag van de stemming luidt als volgt: 4 stembriefjes voor de heer De Boer en 3 stembriefjes voor de 
heer Buwalda. 
De voorzitter feliciteert de heer De Boer met zijn verkiezing. Per 1 april 2017 is de heer De Boer lid van 
het Dagelijks Bestuur. 
De heer De Boer bedankt de AB-leden voor het vertrouwen. 
 
4. Rondvraag 
Mevrouw Kok nodigt de AB-leden uit voor een VIP ontbijt op zaterdag 1 april 2017 voorafgaand aan de 
Open dag. 
Er zijn ook uitnodigingen gestuurd naar de raads-, commissieleden en de griffie. Inmiddels zijn 5 
aanmeldingen ontvangen. 
De heer Andriesse vraagt of de coördinatie van afspraken administratief verbeterd kan worden zodat er 
geen vergaderingen op dezelfde datum en tijdstip worden gepland.  
Vervolgens neemt het bestuur afscheid van de heer Veerhoek die per 1 april 2017 met pensioen gaat. De 
voorzitter overhandigt hem na een woord van dank, vertrouwen en waardering voor zijn bijdrage in dit 
bestuur, het cadeau. 
 
Er wordt een foto gemaakt van zowel het oude als het nieuwe DB-bestuur. 
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
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5. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.55 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2017, 
de secretaris,                                               voorzitter,   


