NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afmelding ontvangen van:

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
18 februari 2016
41 leden (volgens presentielijst); 41 geteld
Jan Bos, Louis Bressers, Will van Buul, Lia en Christ van Cuijck,
Jos Dekkers, Jacqueline Geerings, Pauline Jansen, Mientje en Toon
Jaspers, Hans Korpershoek, Agnes Leijen, Tiny van de Lockant,
Remmet van Lutterveld, John Parmentier, Ans en Co de Rooij

Voorzitter:

Roland van Pareren

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
Door afwezigheid van John Parmentier, secretaris, zal Joke van Ouwerkerk notuleren.
Vervolgens geeft de voorzitter een korte uitleg over de ‘historie’ van het nieuwe logo.
De verhuizing naar het Heemhuis vormde een mooie aanleiding om het oude logo te
vervangen door een meer eigentijds ontwerp. Vooral de leesbaarheid en de driehoek waren
hierbij belangrijke uitgangspunten. De driehoek (Drijehornick) symboliseert immers de
dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zijnde het werkgebied van de heemkundekring.
Om geen problemen te krijgen met de driehoek, en dus de naam Drijehornick, is er bewust
voor gekozen om Eckart in het logo niet op te nemen.
Wel ligt het in de bedoeling de statuten te vernieuwen, waarin Eckart als werkgebied
vermeld zal worden, zodat dit juridisch wordt vastgelegd.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 26 februari 2015:
De notulen worden zonder aanmerkingen/wijzigingen vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015:
Het jaarverslag wordt zonder aanmerkingen vastgesteld.
De voorzitter refereert aan punt 3 van het jaarverslag: leden.
Het Heemhuis trekt aan. Veel mensen komen kijken en raken zo enthousiast, dat ze gelijk
lid worden. Het aantal leden is dus stabiel boven de 200 gekomen. Reden genoeg om het
200ste lid, Ad van de Molengraft, eens flink in het zonnetje te zetten.
Tot grote verrassing van Joop Glasbergen krijgt hij van Bob de Smit, redactielid
Drijehornickels, de langverwachte proefversie van zijn boekje over ‘Een volksgericht te
Opwetten’ overhandigd.
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4. Financiële zaken:
De uitgebreide toelichting van het financieel verslag 2015 door Piet van den Heuvel,
penningmeester, kan als volgt worden samengevat:
4.1. Inkomsten 2015:
De heemkundekring heeft per 1 juni 2015 een contract afgesloten met de gemeente
Nuenen voor de nieuwe huisvesting. Officieel is de heemkundekring per die datum
verhuisd van de kloosterkelder naar het vroegere Van Gogh Documentatiecentrum c.q.
het vroegere koetshuis aan de Papenvoort.
De financiële effecten hiervan zijn de volgende:
Naast de algemene subsidie ontvangt de heemkundekring een bedrag aan subsidie dat
voor circa 80% gelijk is aan de kosten voor huur, gas, water en elektriciteit. Per saldo is
de heemkundekring op jaarbasis circa € 1.500 duurder uit. Voor het jaar 2015 heeft dit
een effect van circa € 700, daar de energielasten pas later in het jaar 2015 doorberekend
werden. Bij vergelijking van de werkelijke cijfers van 2015 met die van de begroting
2015 is deze extra last goedgemaakt door de post Donaties, die € 650 hoger was dan
de begroting.
Uitgaven 2015:
De uitgaven voor de post Publicaties waren sterk negatief ten opzichte van de begroting.
Dit werd nagenoeg geheel gedekt door de lagere uitgaven van de diverse werkgroepen.
Het bestuur zal de kosten van de Drijehornickels kritisch blijven volgen. Tevens zal met
zorg op het uitgeven van nieuwe boeken worden gelet. In 2015 werd van enkele
uitgegeven boeken niet het beoogde resultaat behaald.
Inrichtingskosten:
In het verleden is er een voorziening getroffen voor een toekomstige nieuwe huisvesting.
Voor de inrichting van het nieuwe Heemhuis is in 2015 een post van € 6.000 aan deze
reservering onttrokken.
Per saldo wordt de resultatenrekening met een klein positief saldo van € 138 afgesloten.
Het bestuur stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan het vermogen. Hierdoor komt het
vermogen, inclusief toekomstige voorzieningen voor uitgifte boeken, automatisering en
verdere inrichting, op een bedrag van € 10.008.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
4.2.

Verslag kascontrolecommissie 2015:
Lambert Vermeulen geeft namens de commissie een mondelinge toelichting op de
uitgevoerde kascontrole. Hierbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
De commissie adviseert de leden om de penningmeester en het gehele bestuur decharge
te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord, met dank aan de commissie.
Een getekende verklaring wordt aan het bestuur overhandigd.

4.3. Begroting voor 2016:
Met extra inspanning aan de inkomstenkant, met name door:
. een hogere bijdrage en meer donaties van de begunstigers voor het verenigingsblad
de Drijehornickels,
. meer aandacht te geven aan de verkoopadressen van de Drijehornickels,
. meer belangstelling te verkrijgen voor de zogenaamde ‘lijfrentecontracten’ waardoor
de post Contributie verhoogd wordt
is een sluitende begroting mogelijk en de extra last ten gevolge van de nieuwe
huisvesting te dekken. Het bestuur zal dit trachten te verwezenlijken.
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4.4. Contributievaststelling voor 2017:
Ondanks de nodige flinke inspanningen die op het programma staan om 2016 op nul af
te sluiten, stelt het bestuur voor om voor het jaar 2017 de contributie te verhogen van
€ 25 naar € 30.
Het bestuur is zich er wel van bewust dat veel leden de heemkundekring een goed hart
toedragen, waardoor zij de contributie meer zien als een donatie voor het ‘goede doel’.
Hopelijk zal deze verhoging er niet toe bijdragen, dat hun affiniteit met onze vereniging
wordt beëindigd. Uiteindelijk wordt hen driemaal per jaar een fraai blad toegestuurd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
4.5. Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2016:
Lambert Vermeulen is aftredend. Hans Dirksen en Eric Nagtegaal blijven lid voor 2016.
Theo Kuijten geeft zich op als reserve lid.
4.6. Contributie via lijfrentecontract:
Indien voor het betalen van de verenigingscontributie een contract wordt getekend voor
minimaal 5 jaar om jaarlijks aan de heemkundekring een bedrag te betalen van € 50,
kan dit voor de belastingdienst als een periodieke gift worden beschouwd en wordt 42%
à 52% door hen gerestitueerd. Dit contract geeft als extra voordeel dat alle toekomstige
contributieverhogingen hiermee zijn verdisconteerd.
5. Verkiezing bestuurslid:
Arjaan den Haan treedt om persoonlijke redenen af als bestuurslid. Hij bekleedt sinds 2011
de bestuursfunctie en heeft geruime tijd geleden (voordat bekend was dat hij Nuenen zou
verlaten) te kennen gegeven dat hij af wilde treden. De voorzitter bedankt hem hartelijk
voor zijn inzet en hoopt dat hij in de toekomst, ondanks zijn verhuizing naar Aalst, voor de
heemkundekring behouden mag blijven.
Zijn werkzaamheden als coördinator van de werkgroep Historisch Beeldmateriaal zullen door
Herman Bulle worden overgenomen.
In tussentijd had het bestuur de taak om zich te oriënteren op een geschikte opvolger.
Welke persoon binnen de heemkundekring zou een meerwaarde kunnen betekenen voor het
bestuur en de heemkunde? Het bestuur heeft deze in de persoon van Jan Vellekoop
gevonden en draagt hem derhalve voor om de ontstane vacature in te vullen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Jan Vellekoop stelt zich voor en vertelt dat hij in Leiden heeft gestudeerd en er tot 2000
heeft gewerkt, laatstelijk als hoofd Monumenten en Archeologie bij de gemeente Leiden.
In 2000 kwam hij naar de gemeente Nuenen waar hij tot 2014 strategisch beleidsmedewerker was. Op dit moment houdt hij zich als zelfstandige vooral bezig met culturele
erfgoed projecten.
6. Mondelinge toelichting op komende activiteiten van bestuur en werkgroepen:
. De voorzitter geeft aan dat er, naast de Toren- en Open Monumentendag, ook in 2016
weer een aantal interessante lezingen zal worden gehouden.
. Het is de bedoeling de inlooptijden uit te breiden met een inloopmiddag.
. Bij de werkgroepen is dringend behoefte aan ondersteuning.
. Om het Heemhuis zoveel mogelijk te benutten zouden hier bijv. thematentoonstellingen
gehouden kunnen worden of historische films vertoond. De voorzitter vraagt ideeën
hiervoor aan te dragen.
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7. Rondvraag:
Maria Brokken:
Vraagt of de gele flyer die gebruikt wordt voor de aanmelding van nieuwe leden aangepast
kan worden. De voorzitter toont de meest recente flyer, die dan wel nog het oude logo
voert, maar verder up to date is.
Jan Kamp:
De werkgroep Paliografie is drukdoende met het archief van de Opwettense Watermolen
maar heeft daarvoor te weinig man-/vrouwkracht.
Verder zoekt hij iemand die een lezing kan verzorgen over de ontwikkeling van
handschriften en het transcriberen ervan.
Peter van Overbruggen:
Het Vincentre als verkooppunt voor de Drijehornickels zou meer onder de aandacht
gebracht moeten worden, temeer omdat er vaak artikelen over Van Gogh in verschijnen. De
penningmeester vertelt dat er gestreefd wordt naar een aparte Nuenense hoek in het
Vincentre evenals bij Bruna.
8. Sluiting:
De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Na de pauze zal het informele deel worden verzorgd door Gerard de Laat met een
presentatie over ‘Het Nuenens Dialect’.

Nuenen, 26 februari 2016
Joke van Ouwerkerk

4

