
Verslag van de ledenvergadering van de Historische 

Vereniging Brabant op zaterdag 7 februari 2004. 

  

Opening en mededelingen 

  

Voorzitster Ria Tips opent de vergadering in het Dafmuseum te 
Eindhoven. Er zijn 21 leden aanwezig. De voorzitster merkt 
hierover op: “niet het vele is goed, het goede is veel”. De leden A. 
Hoeben, Theo Cuijpers, Re van Hest, Trees Sponselee, J. Willems, 
R. van den Brand, J. Biemans, C. de Bekker-Dupont, J. van den 
Eijnde en M. van Basten-Batenburg stuurden een bericht van 
verhindering. 

  

Verslag van de ledenvergadering 15 februari 2003  
Het verslag wordt goedgekeurd, de vergadering heeft geen 
opmerkingen. 

  

Jaarverslag 2003 van de secretaris  
De vergadering heeft geen opmerkingen. 

  

Financieel verslag 2003, verslag kascontrolecommissie, 

begroting 2004   
Penningmeester Simon Dickens licht het financieel verslag toe. Er 
zijn verschillende drukkers benaderd, maar de kosten van de 
folder vielen hoger uit dan begroot. Er werden 10.000 exemplaren 
gedrukt. De folder wordt gepresenteerd en bewonderd. De 
begroting van de verzending van de jaarboeken was gebaseerd op 
eerdere zendingen. Voorheen werden de boeken als brief 
verzonden, nu worden ze aangemerkt als postpakket. De 



vergadering draagt verschillende ideeën aan, zoals zelf bezorgen, 
ander soort enveloppen etc. Enkele leden bieden aan het jaarboek 
zelf te bezorgen. De voorzitter zegt dat het bestuur de 
mogelijkheden zal bekijken. Volgend jaar stijgt de prijs van de 
jaarboeken, in verband met kosten van papier en druk. De 
vereniging is dus gedwongen haar contributie te verhogen van € 
20,40 naar € 22,50. De vergadering gaat akkoord. De vereniging 
verwachtte een stijging van het ledenaantal door onder andere de 
brochure en het succes van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Helaas viel dit tegen. Op 30 december hadden 30 leden hun 
contributie nog niet voldaan, dit geeft een vertekening van de 
cijfers. Een aantal leden is wegens wanbetaling van de lijst 
gehaald. Het bestuur gaat ervan uit dat de anderen het 
eenvoudigweg zijn vergeten. Zij stuurt een herinnering. De 
vergadering stelt een boetesysteem voor. De activiteiten in 2003 
waren kostendekkend. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden de heer Gerrit 
Dammer (Breda) en mevrouw Netty Schlicher (afwezig) noemt 
het bankboek van de penningmeester prijzenswaardig en heeft de 
kas in orde bevonden. De heer Dammer is bereid volgend jaar 
weer plaats te nemen in de kascontrolecommissie. Als nieuw lid 
meldt zich mevrouw Loes Bouman. Reservelid blijft mevrouw H. 
van Nunen uit Reusel. 

  

Jaarprogramma 2004 
  

Het jaarprogramma is als volgt: excursie naar Bokrijk 8 mei, 
studiedag immigratie door Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
(HVB heeft bestuurslid afgevaardigd) en een studiedag over het 
‘Rijke Roomsche Leven’, waarin plaats is voor nieuw, ‘puur’ 
onderzoek, in het najaar. 

 


