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Concept-notulen van de Algemene ledenvergadering  

2021 van heemkundekring De Drijehornick 

 
 
Inleiding 

Aangezien vanwege de coronapandemie de Algemene Ledenvergadering 2021 op een 
andere wijze is gehouden dan normaal, kunnen we in deze notulen alleen de 
agendapunten en de tijdelijk gepubliceerde video aanhalen. 
De video is via een mailtje aan de leden, alsmede alle andere documenten die op de 

ledenvergadering behandeld zouden worden, op 25 maart j.l. toegezonden. De 
stemmogelijkheid was tot en met zondagavond 11 april 2021. Op 12 april j.l. hadden we 
29 formulieren ingevuld terug ontvangen.   
 

Agenda 
1) Opening 

De voorzitter, Roland van Pareren, heet de kijkers via de video welkom en licht 
deze vorm van Ledenvergadering toe. Hij somt de agendapunten op en vraagt de 

kijkers aan het einde van deze vergadering het stemformulier in te vullen en terug 
te sturen. 
 

2) Concept-notulen ALV 27-02-2020 

De voorzitter vraagt aandacht voor de aan de leden toegezonden concept-notulen 
van de vorige algemene ledenvergadering van 27 februari 2020. 
Vervolgens kondigt hij het volgende onderwerp aan dat door de secretaris, Ruud 

Bovens, wordt gepresenteerd. 
 

3) Jaarverslag 2020 
De secretaris verwijst naar het 9 pagina’s tellend jaarverslag 2020 dat vooraf aan 

de leden is toegezonden. Hij vraagt hierbij bijzondere aandacht voor twee 
belangrijke aspecten in het afgelopen jaar: de vernieuwde website en het 
collectiebeheersysteem. Vervolgens geeft hij aan hoe je enkele collecties kunt 
terugvinden via webpagina’s in het collectiebeheersysteem. Zo laat hij in het kort 

zien hoe de collecties van het archief en de foto’s in het collectiebeheersysteem 
zijn op te zoeken. Maar ook toont hij hoe je de limericks, monumenten, bijzondere 
personen etc. kunt vinden op de website. In het bijzonder vraagt hij  aandacht 
voor de onlangs gepubliceerde landkaart uit 1832 en laat die zien. 

Tenslotte dankt hij de leden van de werkgroepen die al deze collecties beheren en 
zorg dragen voor de continuïteit van de activiteiten van de heemkundekring. 
 

4) Financiën 2020 

De voorzitter kondigt vervolgens de penningmeester, Piet van den Heuvel, aan.  
De penningmeester licht in het kort de Staat van Baten en Lasten toe en verder 
verwijst hij naar de uitgebreidere publicatie in het jaarverslag 2020 voor de 
balans en specificaties.  

Vervolgens kondigt hij de voorzitter van de Kascommissie aan, de heer Leonhard 
Schrofer.  
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Leonhard Schrofer deelt mee dat de Kascommissie het bestuur, en met name de 
penningmeester, décharge verleent voor de financiële gang van zaken over het 

boekjaar 2020.  
Ook deelt hij mee dat het eigen vermogen een gezonde grootte heeft.  
 
De penningmeester vraagt vervolgens aandacht voor het voorstel voor de 

resultaatbestemming en de herbenoeming van de huidige leden van de 
Kascontrolecommissie, omdat het via deze vorm van ledenvergadering niet goed 
mogelijk is nieuwe leden te werven.    
Tenslotte licht hij de cijfers van de begroting 2021 toe en vraagt de leden hierover 

hun stem uit te brengen.         
 

5) Bestuursverkiezing 
De voorzitter deelt mede dat het lid Jan van Stiphout uit Nederwetten benaderd is 

om toe te treden tot het bestuur van de heemkundekring de Drijehornick. Jan is 
daarmee akkoord gegaan en wordt nu voorgesteld. Jan presenteert zichzelf en 
zegt toe de bestuursfunctie van penningmeester naar eer en geweten te zullen 
vervullen.  

 
6) Activiteitenplan 2021 

De voorzitter kondigt vervolgens de vicevoorzitter, Jan Vellekoop, aan. Jan 
Vellekoop benadert dat er in 2021 nog geen concrete activiteiten gepland kunnen 

worden vanwege corona. Maar hij presenteert wel de beleidspunten waar de 
vereniging volop mee aan de slag is en ook in 2021 zal gaan. Met name noemt hij 
achtereenvolgens de digitale maandelijks nieuwsbrief, ondersteuning van de NGN-
200 activiteiten, publicaties in lokale bladen, ideeënbank, digitale lezingen, verder 

uitbouwen van het collectiebeheersysteem met de overige collecties, verder 
activeren van leden om de rubrieken ‘bijzondere mensen’, ‘bijzondere objecten’ en 
‘bijzondere organisaties’ uit te breiden. Tenslotte memoreert hij aandacht voor het 
immateriële erfgoed van Nuenen-Gerwen-Nederwetten en het gouden jubileum dit 

jaar van onze eigen vereniging.  
 

7) Stemming 

De voorzitter vraagt de aandacht voor het stemformulier dat de leden 
toegezonden hebben gekregen. Vervolgens brengt hij in stemming: 
= concept-notulen algemene ledenvergadering 2020 (27-02-2020) 
= décharge van bestuur en met name de penningmeester voor 2020 

= herbenoeming van de leden van de Kascommissie voor 2021 
= resultaatbestemming 2020 
= vaststellen begroting 2021 
= benoeming bestuurslid Jan van Stiphout 

 
Uit de ontvangen ingevulde stemformulieren blijkt dat alle desbetreffende leden 
(29) op alle zes de stemitems hun goedkeuring hebben verleend.  
  

8) Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en spreekt de hoop uit om de volgende 
algemene ledenvergadering weer op de normale manier te kunnen houden en de 
leden dan persoonlijk weer te kunnen ontmoeten.   

 
 
 
Nuenen, 15 mei 2021. 

 
Ruud Bovens, secretaris. 


