NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afmeldingen van:

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
21 februari 2017
32 van de 220 leden (zie presentielijst)
Jan Bos, Bert Coenen, Christ & Lia van Cuyck, Jac Direks, Joop
Glasbergen, Guus & Tineke de Haan, Tjeu Hermans, Paul & Els
Hermsen, Pauline Jansen, Jan Kamp, Tiny van de Lockant,
Remmet van Luttervelt

Voorzitter:

Roland van Pareren

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij
benadrukt het belang van deze vergadering in het bijzonder omdat hier ook onze
gewijzigde statuten ter goedkeuring voorliggen.
Hij vraagt om een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van het overlijden van
twee prominente leden Nico Nagtegaal en Ger van Erkel, die beiden aan de basis
van onze heemkundekring hebben gestaan.
De dames Lia van Cuyck en Mia van Rooij worden in de bloementjes gezet voor hun
jarenlange inzet bij lezingen en vergaderingen. Lia kreeg haar bloemen thuis omdat
zij niet aanwezig kon zijn.
2.Notulen algemene ledenvergadering 2016
De notulen worden zonder aanmerkingen of wijzigingen goedgekeurd.
3.Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt zonder aanmerkingen vastgesteld.
4.Financiële zaken
4.1 Financieel jaaroverzicht
Bij het toegezonden overzicht geeft Piet van den Heuvel de volgende
toelichting:
De inkomsten 2016 bedragen € 17.225 (begroot € 16.800) en de uitgaven
zijn € 16.353 (begroot € 16.800). Dit resulteert in een positief resultaat van €
872. In deze cijfers zijn niet opgenomen de inkomsten en uitgaven voor het
projekt TERUGBEELD. Dit project (39 zuilen met informatie over verdwenen
objekten verspreid over de gemeente) heeft € 14.000 gekost en is
gefinancierd door de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.
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De opbrengst uit de contributie is € 5.260 (begroot € 5.000). Het door 20 leden
afsluiten van een lijfrentecontract met de vereniging heeft een positief effect
van ruim € 500 opgeleverd.
De subsidie van € 8.000 is conform begroting. Aan donaties is € 1.003
(begroot € 1.000) ontvangen. Een belangrijke post hierin is de opbrengst van €
470 uit de aktie “Steuntje in de Rug” van de Rabobank.
De inkomsten onder het hoofdje “Boeken” bedragen € 1.562 (begroot € 800),
dit dankzij de opbrengst uit de verkoop van Blokje Om (€ 657) en de
boekenbeurs (€ 380) naast onze normale boekenverkoop. De waarde van
onze voorraad boeken wordt PM op de balans opgenomen.
De uitgaven 2016 hebben betrekking op huisvesting € 10.297 (begroot €
9.500). Deze post bestaat uit huur (€ 7.350), energie (€ 1.790), internet,
Brabant Cloud en website (€ 862) en huishoudelijke kosten (€ 295). In
vergelijking met de situatie van vóór onze verhuizing in 2015 ligt deze
totaalpost (na aftrek van de subsidie) ca € 2.200 hoger.
Voor lezingen en voor de kosten van de werkgroepen zijn de uitgaven € 1.763
(begroot € 2.800).
De kosten voor de Drijehornickels (€ 2.108) komen nagenoeg overeen met de
begroting(€ 2.000).
Voor investeringen (schilderwerk, rekken, verlichting en geluidsinstallatie) is uit
de Reserve voor Voorzieningen een bedrag gespendeerd van € 3.000. De
aanpassingen van de centrale verwarming zijn door BANbouw gratis verricht.
Daartegenover staat een ontvangst van de Stichting Baron van Hardenbroek
van de Kleine Lindt van € 1.600 voor de vitrinekasten. Dit bedrag is
bijgeschreven op de post Reserve Voorzieningen.
Het vermogen per 31-12-2016, na bijschrijving van het positieve saldo (€ 872)
en afschrijving van het saldo onttrekking uit de reserve (€ 1.400) -, is € 9.480.
4.2 Verslag kascontrolecommissie
Namens de commissie geeft Eric Nagtegaal een mondelinge toelichting op de
uitgevoerde kascontrole. Zij is van oordeel dat de jaarrekening een duidelijk en
goed gedocumenteerd beeld geeft van inkomsten, uitgaven en van de
vermogenspositie van de 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 2017
De begroting 2017 ligt in de lijn van 2016. Deze wordt zonder opmerkingen
geacepteerd.
4.4 Contributie vaststelling voor 2018.
Gezien de financiële positie van de vereniging stelt het bestuur voor de
contributie voor 2018 niet te verhogen. De vergadering heeft hiertegen geen
bezwaar.
4.5 Benoeming kascontrolecommissie 2017.
Hans Dirksen treedt reglementair af en wordt bedankt voor zijn inzet. Eric
Nagtegaal en Theo Kuijten blijven lid voor 2017. Ruud Moviat treedt toe als
reserve lid.
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5.Verkiezing bestuurslid
Herman Bulle is statutair aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Hij wordt met
algemene stemmen herkozen.
6.Vaststelling gewijzigde statuten
Jan Vellekoop geeft een korte argumentatie over de redenen waarom de vereniging
de statuten heeft laten wijzigen. De hoofdredenen zijn:
- voorkomen dat we “niet ontvankelijk” worden verklaard in procedures zoals b.v. die
met betrekking tot Gerwenseweg 3,
- het benadrukken van het culturele karakter van de vereniging in de doelstelling.
- de uitbreiding van ons werkgebied met het oude Eckart, dat vroeger met
Nederwetten een gemeente vormde.
Daarnaast is ook de tekst gemoderniseerd.
De voorzitter stelt aan de orde de voorstellen om:
- de statuten van De Drijehornick te wijzigen conform het door Fokkema Marks
Wachters Notarissen opgestelde ontwerp, dat aan de leden is toegezonden en thans
hier ter tafel ligt;
- voorzitter en secretaris van de vereniging te machtigen de akte te doen verlijden en
te ondertekenen.
Deze voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen.
7.Rondvraag
Eric Nagtegaal:
Vraagt om informatie over het projekt Mozaik Hugo Brouwer. Jan Vellekoop geeft
aan dat het mozaik, groot 2,7 x 6 m, komend voorjaar geplaatst gaat worden in het
Baron van Hardenbroekpark.
Ton Neijts:
Is onze heemkundekring met de nieuwe statuten nu wel ontvankelijk bij zaken rond
Gerwenseweg 3? Ja, onze doelstellingen in de statuten zijn daarop aangepast.
8.Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Na de pauze volgt het informele deel met een lezing en film over “De processie naar
Handel”.
Nuenen, 24 februari 2017
John Parmentier
Secretaris
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