CONCEPT - NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afmeldingen van:

Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen
28 februari 2019
32 leden (zie presentielijst)
11 leden

Voorzitter:

Roland van Pareren

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.
2.Notulen algemene ledenvergadering 2018
De notulen worden zonder aanmerkingen of wijzigingen goedgekeurd.
3.Jaarverslag 2018
Vraag uit de vergadering: Is al bekend waar het mozaïek van Hugo Brouwer wordt
geplaatst? Er is nog geen overeenstemming over de locatie. Wij wachten nu af
omdat komende tijd de situatie zodanig verandert dat er wellicht betere
mogelijkheden voor plaatsing komen.
Het jaarverslag wordt verder zonder aanmerkingen vastgesteld.
4.Financiële zaken
4.1 Financieel jaaroverzicht 2018
Bij het aan de leden toegezonden overzicht geeft Piet van den Heuvel,
penningmeester, de volgende toelichting:
De inkomsten 2018 bedragen € 15.930 (begroting € 15.800). De uitgaven 2018 zijn
€ 15.267 (begroting € 15.800). Dit betekent een positief resultaat van € 662.
Inkomsten
Deze bestaan uit:
- contributie € 6.345 (Begroot € 6.800). Dankzij 20 leden die een
lijfrentecontract met de vereniging hebben afgesloten kan er een extra post
aan contributie van ruim € 500 bijgeschreven worden.
Verdere inkomsten zijn:
- de gemeentelijke subsidie van € 8.000 (Conform begroting).
- donaties € 1.585, met als belangrijke posten “Het Steuntje in de Rug” van de
Rabobank € 364 en de bijdrage van € 1.000 van BPD (projectontwikkelaar van
Nuenen-West). Bij deze laatste bijdrage staat de tegenprestatie dat wij de
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nieuwe inwoners van Nuenen-west twee boekjes, het Straatnamenboek en het
Nuenens woordenboek, met een begeleidend schrijven hebben bezorgd.
Uitgaven
Deze bestaan uit:
- huisvesting € 9.641 (Begroting € 9.500). Deze post is opgebouwd uit huur
€ 7.580 (Begroting € 7.750), energie € 1.537 (Begroting € 1.500) en
huishoudelijke kosten € 524 (Begroting € 250).
- werkgroepen € 1.874 (Begroting € 2.800) uitgegeven, waarvan voor lezingen
€ 587 (Begroting. € 1.000) de voornaamste post is.
- publicaties € 1.847 (Begroting € 1.200). Voor de productie en verzending van
de Drijehornickels wordt € 4.348 uitgegeven. Daartegenover staan voor
abonnementen en verkoop via wederverkopers € 1.684, waardoor het
tijdschrift per saldo € 2.664 (Begroting. € 2.000) kost, derhalve een flinke
afwijking van de begroting.
De verkoop van boeken stagneert. De twee uitgaven in 2018 , Religieus
Erfgoed Nuenen c.a. en Nuejnes Speukenbuukske hebben een zwaar verlies
opgeleverd. Uit het boekenfonds en door een bijdrage van de Stichting
Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts wordt dit verlies gedekt. De
boekenvoorraad per ultimo van het jaar wordt op nihil gesteld.
- algemene kosten € 1.906 (Begroting € 2.300).De voornaamste post hierin
zijn de uitgaven voor internet en Brabant Cloud € 870) De algemene kosten
liggen € 394 beneden de begroting.
Vraag van lid: wat is de specificatie van de algemene kosten?
Antwoord: Brabant Cloud € 420; Internet € 450; PR € 197; Bankkosten
€ 130; Verzekeringen € 232, en div. andere kleine posten.
Vermogen
Dit bedraagt per ultimo 2018 € 5.526 na bijboeking van het positieve saldo
€ 662 en afschrijving van de investeringsreserve en de reserve boekenfonds.
Er staan per ultimo 2018 geen reserves/voorzieningen op de balans.
Met de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal is afgesproken dat
per ultimo 2019 het boekenfonds weer wordt gevuld met minimaal € 3.000.
4.2 Verslag kascontrolecommissie
Namens de commissie geeft Theo Kuijten een mondelinge toelichting op de
uitgevoerde kascontrole. De commissie is van oordeel dat de jaarrekening 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 2019
De begroting 2019 ligt in de lijn van 2018. De vergadering stemt in met de
voorgestelde begroting.
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4.4 Contributie vaststelling voor 2020.
Het bestuur stelt voor de huidige contributie, zijnde € 30, voor 2020 niet te verhogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
4.5 Benoeming kascontrolecommissie 2018.
Theo Kuijten treedt reglementair af en wordt bedankt voor zijn inzet. Ruud Moviat en
Leonhard Schrofer blijven lid voor 2019. Jan Kamp treedt toe als reserve lid.
5. Verkiezing bestuursleden.
Herman Bulle treedt af om gezondheidsredenen. John Parmentier treedt na drie
perioden van 6 jaar reglementair af. Het bestuur stelt voor om Ruud Bovens te
benoemen tot lid van het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur
streeft nog naar een spoedige invulling van de resterende vacature.
De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet voor de vereniging
en geeft een uitgebreid résumé van hun activiteiten.
Hij stelt de vergadering voor om John Parmentier te benoemen tot erelid.
De vergadering gaat akkoord met applaus.
6. Nieuwe website.
Webmaster Remmet van Luttervelt vraagt nog even de aandacht voor de op 1 januari
j.l. gestarte nieuwe website. Bij een korte peiling in de vergadering bleek dat een
aanzienlijk deel van de aanwezigen de nieuwe website nog niet gezien had. Remmet
gaf een korte presentatie over de opzet en het gebruik door de leden van de website
die nog in een proefstadium verkeerd en nog wat uitbreidingen krijgt zoals b.v. de
inhoud van het blad De Drijehornickels die naar verwachting over twee maanden
toegevoegd zal zijn.
7. Rondvraag.
Geen vragen.
8. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Na de pauze volgt het informele deel met een zeer levendige en interessante
presentatie door Peter Ector over de activiteiten en de toekomstplannen van de
werkgroep Historische Geografie.

Nuenen, 2 maart 2019
John Parmentier.
Secretaris
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