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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

 
Locatie:  Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen 
Datum:  27 februari 2020 

Aanwezig:  35 leden  
Afmeldingen van: 12 leden 

 
 
Voorzitter:  Roland van Pareren 
 
 
1.Opening 

De voorzitter, Roland van Pareren, opent de vergadering en heet de aanwezige 
leden welkom. In het bijzonder de inleider, tevens ook lid, Kees van der Beek die na 
de algemene ledenvergadering een lezing zal houden over genetische genealogie 
(DNA verwantschapsonderzoek).  
Nadat de afmeldingen zijn voorgelezen, worden de overledenen van de afgelopen 
periode vermeld, waarna de voorzitter vraagt een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis van deze overleden leden:   

Overledenen afgelopen jaar febr. 2019 / febr. 2020 

- Ds. Griffioen   27-05-2019 

- Foppe de Lang   18-08-2019 

- Mia Spitzen – van Mol  01-12-2019 

- Jan Meeuwsen   01-12-2019 

- Lia van Cuijck – van Rooij 29-12-2019 

- Christ van Cuijck  09-01-2020 

- Arjaan den Haan   07-02-2020 

2. De concept-notulen algemene ledenvergadering 2019 

De concept-notulen worden door de secretaris, Ruud Bovens, in het kort toegelicht 
waarna deze zonder aanmerkingen of wijzigingen worden goedgekeurd tot notulen. 
 
3. Jaarverslag 2019 

De secretaris licht in het kort het negen pagina tellende jaarverslag toe.  
Een vraag van Will van Buul waarom het zo lang moet duren voordat er op de web-
site actualiteiten vermeld worden, wordt indirect beantwoord doordat er in maart een 
interne cursus gegeven zal worden aan een 18-tal actieve leden van nagenoeg alle 
werk- en ondersteunende groepen. Dezen zullen daarna op de website de voortgang 
van de activiteiten van hun groep en actualiteiten gaan vermelden.  
Het jaarverslag wordt verder zonder aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Financiële zaken 
De penningmeester, Piet van den Heuvel, licht de financiële pagina uit het  
jaarverslag nader in detail toe met diverse overzichten in powerpoint.  
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De slotconclusie luidt dat het positief resultaat over 2019 € 5.487 bedraagt.   
Op het voorstel om hiervan € 5.000 te storten in het boekenfonds en € 487 toe te 
voegen aan het Eigen Vermogen wordt door de leden positief gereageerd.  
 
4.1 Financieel jaaroverzicht 2019 

Bij het aan de leden toegezonden overzicht geeft de penningmeester de volgende 
toelichting. 

 
De inkomsten in 2019 bedragen € 22.791 (begroting € 20.800). De uitgaven in 2019 
zijn € 17.304 (begroting € 17.100).  
Dit betekent een positief resultaat van € 5.487 (begroting € 3.700). 

 
Inkomsten 

Deze bestaan uit: 
- contributie € 6.820 (begroting € 6.800).  
- gemeentelijke subsidie van € 8.000 (conform begroting). 
- boeken € 4.608 (begroting € 5.000) 

- donaties en bijdragen € 3.363 (begroting 1.000), met als belangrijke posten:  
= € 1.150 opbrengsten uit hoofde van de doorlevering van hulpkaarten  
   van het Kadaster aan vele Brabantse heemkundekringen;  
= € 1.032 van de Clubactie van de Rabobank  
= € 1.000 van BPD (projectontwikkelaar van Nuenen-West).  

Bij deze laatste bijdrage staat de tegenprestatie dat wij de nieuwe inwoners 
van Nuenen-west twee boekjes, het Straatnamenboek en het Nuenens 
woordenboek, met een begeleidend schrijven hebben bezorgd. 
 
Uitgaven 
Deze bestaan uit: 
- huisvesting € 9.951 (begroting € 9.500). Deze post is opgebouwd uit huur     
  € 7.733 (begroting € 8.000), energie € 1.517 (begroting € 1.200) en     
  huishoudelijke kosten €  701 (begroting € 300). 
- werkgroepen € 1.998 (begroting € 2.800) uitgegeven, waarvan voor archief  
  € 698 (begroot € 100); lezingen * € 463 (begroting € 1.000) en voor de snert- 
  wandeling en andere ledenbijeenkomsten € 370 (begroting € 500) de voor-  
  naamste posten zijn. 
- publicaties € 2.684 (begroting € 2.500). Voor de productie en verzending van  
  de Drijehornickels wordt € 5.364 uitgegeven. Daartegenover staan voor  
  abonnementen en verkoop via wederverkopers € 2.680, waardoor het  
  tijdschrift per saldo € 2.684 kost. 
- algemene kosten €  2.670 (begroting € 2.300).De voornaamste posten hierin  
  zijn de uitgaven voor internet (€ 548) en Brabant Cloud (€ 420). De algemene  
  kosten komen € 370 hoger uit dan de begroting. Zie (**)  
 

*) Op een vraag van Eric Nagtegaal of er in de uitgaven voor “Lezingen” verborgen 
opbrengsten zitten, wordt door de penningmeester toegelicht dat de koffie-
opbrengsten en de vrijwillige bijdragen van de bezoekers van onze lezingen hierin 
zijn begrepen. De vereniging heeft een percolator aangeschaft zodat de koffie-
opbrengsten nu geheel voor de eigen vereniging zijn.  
 
**) Op een vraag van Peter Ector of de heemkundekring de kosten die zij maakt voor  
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de activiteiten van het project “Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar” voor rekening  
zijn van onze vereniging, antwoordt de penningmeester dat deze kosten worden 
gedragen door de Stichting Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar. 

    
Vermogen 

Dit bedraagt ultimo 2019 € 12.763. 
De penningmeester stelt voor om van het behaalde positieve resultaat  
(ad. W € 5.487) € 5000 toe te voegen aan het Boekenfonds en het restant  
€ 487 toe te voegen aan het Eigen Vermogen. De ledenvergadering gaat 
hiermee akkoord. Hiermee komt het eigen vermogen op € 6.013. 
 

De afspraak die met de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal is gemaakt 
dat ultimo 2019 het boekenfonds weer een positief saldo zou moeten hebben van 
minimaal € 3.000 is gelukkig hiermee nagekomen. 

 
Het vermogen bestaat na deze winstbestemming uit: 
= eigen vermogen  € 6.013 
= Boekenfonds  € 5.000 
= Hugo Brouwer Mozaïek  € 1.750 (***) 
 

***) De vice-voorzitter, Jan Vellekoop, licht nog in het kort de financiële positie toe op 
de schuldpositie van € 1.750 uit hoofde van het Hugo Brouwer Mozaik. 
 
4.2 Verslag Kascontrolecommissie 

Namens de commissie geeft Leonard Schrofer een mondelinge toelichting op de 
uitgevoerde kascontrole. De commissie is van oordeel dat de jaarrekening 2019 een 
duidelijk en goed gedocumenteerd beeld geeft van inkomsten, uitgaven en van de 
vermogenspositie van onze heemkundekring. Zij adviseert de leden om 
penningmeester en bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord, 
met dank aan de commissie.  
Een getekende verklaring wordt aan het bestuur overhandigd. 
 
4.3 Begroting 2020 

De begroting 2020 is € 2.800 lager dan die van 2019. De daling van de opbrengsten 
betreft vnl. de boekenopbrengst met € 3.000. De begrote uitgaven stijgen 
daarentegen met € 900 en betreft vnl. huisvesting (€ 500) en activiteiten 
werkgroepen (€ 500). De vergadering stemt in met de voorgestelde begroting 2020. 
 
4.4 Contributie vaststelling voor 2021 

Het bestuur stelt voor de huidige contributie, zijnde € 30, en € 35 voor gezinsabon-
nement voor 2021 niet te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
NB. De contributie voor 2020 is tijdens de vorige algemene ledenvergadering 
vastgesteld en is begrepen in de onder punt 4.3 behandelde begroting 2020. 
 
4.5 Benoeming van de Kascontrolecommissie voor 2020 

Ruud Moviat treedt reglementair af en wordt bedankt voor zijn inzet. Leonhard 
Schrofer en Jan Kamp blijven lid voor 2020. Peter van Ierlant treedt toe als reserve- 
lid. 
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5. Jaarplan 2020 (afgeleid van het beleid 2018-2021) 

De vice-voorzitter, Jan Vellekoop, licht het overzicht toe. In 2020 worden de accenten 
gelegd op de speerpunten: website, automatiseringssystemen en actieve vrijwilligers. 
Deze zaken komen o.a. voort uit de gehouden Heidagen in juli en september.  
Van nagenoeg elke werkgroep en ondersteunende groep zullen enkele leden 
alsmede het gehele bestuur een interne cursus website volgen. 
De eerste aanzetten voor nieuwe automatiseringssystemen zijn gemaakt en het 
systeem voor archiefstukken en beeldmateriaal staat in de startblokken. In april/mei 
hopen we daar operationeel mee aan de slag te gaan.  
We zijn ons ervan bewust dat we veel meer naar buiten moeten treden met onze 
activiteiten en producten.  
Het verder aantrekken van actieve vrijwilligers zal mede gerealiseerd kunnen worden 
door daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze nieuwe gereedschappen.        
 
6. Rondvraag 

Gerard de Laat maakt zich zorgen over de monumenten in Nuenen, vanwege de 
hoogte van de geplande gebouwen in Nuenen. Hij stelt dat de hoogte niet past bij de 
omgeving van deze gebouwen. 
De voorzitter antwoordt dat de heemkundekring hier geen directe invloed op heeft. 
De vice-voorzitter geeft nog aan dat de werkgroep Archeologie & Monumenten te 
minimaal is bezet om aan deze problematiek aandacht te kunnen besteden. 
 
7. Sluiting van het officieel gedeelte 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
Na de pauze volgt de lezing over Genetische Genealogie door Kees van der Beek.  
 
 
Nuenen, 12 maart 2020. 
Ruud Bovens, 
Secretaris. 
 


